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Scan koden og se 
uddrag af Skriv løs 1. kl.

8641

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

SKRIV LØS 

Tidlig skrivning i børnehave-

klassen, 1. og 2. klasse

TIDLIG SKRIVNING

SKRIV LØS udfordrer og udvikler elevernes evne til 

at udtrykke sig gennem tidlig skrivning. Skriveaktivite-

terne er individuelle og differentierede, så alle elever 

kan løse opgaverne på netop det niveau, der svarer til 

den enkeltes forudsætninger. Elevernes talesprog og 

viden om verden er udgangspunkt for skrivningen, og 

talesprog og skriftsprog kommer således til at gå hånd i 

hånd i en meningsfuld sammenhæng.

Pr. bog 32 sider  Kr. 49,- ex moms
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Flash mob, træer med strikkede halstørklæder, Bondo-briller, lockin af KL-
huset, en krammer til et hus, undervisning på torve, stræder og i tog, stafetløb og 
masser af sange, fakler og optog. 

Hvis nogen har troet, at danske lærere er fantasiløse lønmodtagere, må aktivite-
terne i forbindelse med lockouten have blæst den tro helt væk. Fra Nordjylland til 
Lolland-Falster har lærerne vundet hjerter og folkestemning gennem begejstring og 
ofte også humoristiske aktioner. 

Det er en udendørs lektion i samfundsfag, og det kan gøre et lærerhjerte blødt, 
som når de små elever taler om »knockout«, og at de skal undervises af »tjeneste-
folk«. 

Men desværre ser det ud til, at lektionen bliver ubehagelig kynisk.
Selv om medierne fremstiller det hele som en boksekamp mellem to ligeværdige, 

er det noget eklatant sludder. 
For hver dag lærerne er lockoutet, sparer det offentlige penge. De kan samtidig 

ødsle løs af vores skattekroner til reklamer. Og når der så er sparet nok, kan Folke-
tinget og regeringen (repræsenteret ved finansministeren) gribe ind og få en lov ved-
taget, som tilgodeser arbejdsgiverne i skikkelse af blandt andre … finansministeren. 

Hvis det foregik i sportsverdenen, havde dommeren for 
længst standset kampen.

Det har ikke et klap med den berømte danske model at gøre. Som en samfunds-
forsker fortæller inde i bladet, er det svært at se, at modellen kan fungere inden for 
det offentlige, når arbejdsgiverne i den grad skruer bissen på.

Hvis politikerne støtter KL’s model, vil det være en arrogant magtdemonstration 
uden fortilfælde.

Der ligger endda allerede et kompromis på bordet, selv om KL’s forhandlere væl-
ger at lade, som om de ikke ved det, og offentligheden ikke har opdaget det. 

I det seneste udspil i Forligsen gav DLF lederne retten til at skævdele forberedel-
sestiden. For lærere er det en kæmpe indrømmelse: At den enkelte ikke automatisk 
får en vis mængde forberedelsestid med, når hun får en undervisningstime. Til gen-
gæld skal der samlet på skolen afsættes en pulje, så forberedelsen ikke forsvinder. 

Men KL har ikke engang diskuteret det. Måske handler det virkelig ikke om at 
finde en løsning. Måske skal lærerne simpelthen ned med nakken.

Hvorfor? Det må handle om ideologi. For resultaterne er begyndt at pege i den 
rigtige retning efter en kæmpe indsats af alle i skolen gennem 
flere år. I december viste de nyeste internationale målinger, 
at Danmark nu ligger tæt på toppen i dansk/læsning 
i de mindre klasser. Ny Nordisk Skole skulle 
føre den udvikling videre med høje mål 
og lokalt engagement. Øv, hvor er det 
ærgerligt, at vi ikke fik lov til at gå 
den vej!

NB Denne leder er skrevet i starten 
af ugen. Hvis der i mellemtiden er 
kommet et afbalanceret indgreb 
eller forlig, trækker jeg med glæde 
mine hårde ord i mig.  

f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 3  /  3 

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

»Kommunerne, kræmmer-
ne og konkurrencestats-

generalerne har udstukket 
kursen mod den digitale 
skole, men det er os, der 
underviser i dansk, i det 

musiske, i det grønne, som 
sidder med nøglen til en 

fremtidens skole, der bru-
ger digitale hjælpemidler«.

fra blogindlæg af jens raahauge i netværket 
Danskundervisning

»… en afsluttende prøve i 
faget idræt kan bidrage til 
at motivere elevernes del-
tagelse og læring i skolens 
eneste kropslige fag. Des-
uden kan en prøve med-
virke til en øget systema-
tisering og målrettethed 
for både elever og lærere 
– kort sagt styrke fagets 

status!«
fra blogindlæg af Pia Paustian i netværket  

idræt

»Lærerens brug af it-plat-
forme til støtte for under-
visningen kan føre til gode 
resultater, hvis brugen er 

fagligt, didaktisk og pæda-
gogisk gennemtænkt, og 
til ulykker, hvis det ikke er 

tilfældet«.
fra blogindlæg af Bent lindhardt i netværket 

Matematik
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Det oversete  
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Bag om lockouten
2. april blev lærerne lockoutet og gik på barrikaderne  

– læs om hele spillet frem mod lockouten.
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5.-10. klasse

– Digitalt skoleatlas

Hele verden – kort og godt
• Opdaterede kort er kun et klik væk

• Til brug på IWB-tavler og pc’er

• Lige til at bruge i undervisningen

Top Maps er et digitalt skoleatlas med over 100 fysiske og 
tematiske kort med temaer og lag.
 
De gennemarbejdede og opdaterede digitale kort down-
loades, og bruges på pc og interaktive tavler.
 
Alle informationer opdateres løbende. Det giver sikkerhed for 
hurtig adgang til korrekt viden om hele verden – kort og godt.

Top Maps kan bruges i fagene:
• Geografi
• Fysik/kemi
• Biologi
• Historie
• Samfundsfag
• Kristendomskundskab
 

Gå på 
opdagelse i topmaps.dk

 

17462_topmaps_1/2s_FS7_2013.indd   1 03/04/13   09.04
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nyuddannet  
– uden lærerjoB

Flere end halvdelen af en årgang  
dimittender er ikke ansat som lærere et halvt 

år efter dimissionen. Mød fire af dem.

»Man kan godt 
kalde lederne 

konfliktsky, det 
er jeg sådan set 

ligeglad med, 
men begge par-

ter, både lærerne 
og lederne, har 
ansvaret for, at 

A08 ikke er  
blevet brugt 

fuldt ud«.
 

Anders Balle,  
formand for skolelederne

Bagud- 
lønnede kan  

søge konfliktlån  
fra 20. april

ê 
Klik ind på dlf.org og  

følg med på folkeskolen.dk

Hvad er et godt  
bachelorprojekt?

I det småkedelige professi-
onsbachelorprojekt stables 
teorireferencer som Duplo-

klodser, som der så ikke 
leges meget med i empiri- 

og praksisafsnittene.  
Læs kronikken.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

20

den danske model 
er en illusion
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Lockout-tv fra kommando-
centralen på Frederiksberg
Se lockout-tv-reportage fra aktionsforberedelser i 
Bülowsvej Hallen på Frederiksberg på folkeskolen.dk

KTO: Højere lærerløn  
må ikke gå ud over andre
Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt og 
regionalt ansatte godkender tøvende det generelle 
overenskomstforlig. FOA undlod dog at stemme. 
FOA-formand Dennis Kristensen frygter, at kon-
flikten ender med, at lærerne får lønstigninger, 
som resulterer i reallønstab for andre faggrupper. 

FTF: kommunerne  
sparer 48 millioner  
kroner om dagen på 

lockout

4. april

Trist ikke at kunne 
komme på arbejde
Foran Skolen ved Søerne på Frederiksberg står lærerne med kaffekopper, flag og 
bannere om, at de er lockoutet. Inde bag skolens glasdør hænger planen for de 
næste par uger. Røde felter med aflyste timer fylder. Meget få timer kan gennem-
føres. Skolen har én tjenestemandsansat.

»Det er trist ikke at kunne komme på arbejde. Jeg kan jo godt lide at være 
sammen med børnene«, siger Torbjørn Nielsen, der er lærer på Skolen ved Søerne.

2. april

2. april – lOCKOUTEN STarTEr 2. april

Foto:  Klaus Holsting 
Helle Lauritsen 
Bo Tornvig

lockoutet
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S-SF-byrødder til angreb  
på KL’s linje
Utilfredsheden med KL’s linje i forhandlingerne ulmer. Mindst 85 byrød-
der fra Socialdemokraterne (S) og Socialistisk Folkeparti (SF) har skre-
vet under på, at de vil have KL væk fra de ultimative krav. Blandt andet 
har SF’s arbejdsmarkedsordfører skrevet under, skriver Politiken.

Taktfaste råb på Frederiksberg:  

an-ders, 
an-ders!
Lærernes formand Anders Bondo fik en varm velkomst af Frederiksberg-
lærerne foran rådhuset. Lærerne omringede hele rådhuset for at lukke 
politikerne inde, fordi de håber, at deres lokale aftale med kommunen kan 
bevares, fortalte kredsformand Ane Søgaard.

An-ders, An-ders, An-ders, lød det over rådhuspladsen på Frederiks-
berg, da Anders Bondo Christensen trådte op på ladet af en lastvogn og 
talte til de mange lockoutede lærere.

»Det er fantastisk dejligt for mig at stå her og se jer. Lærere står i dag 
over hele landet, fordi de er lockoutet. Vi står stærkt sammen, men I vil 
hellere undervise, ved jeg. Vi har aldrig tidligere oplevet, at arbejdsgiverne 
hænger deres lærere ud i helsidesannoncer i aviserne. Tænk, at man siger 
tak til sine lærere på den måde. Tænk, hvis der i stedet var en helsidesan-
nonce, hvor arbejdsgiverne takkede jer for jeres indsats«, sagde Anders 
Bondo og blev mødt af klapsalver og råb.

Bondos redningskrans kastet  
tilbage af Corydon og KL
I et forsøg på at undgå Danmarkshistoriens største lockout fore-
slår Lærernes Centralorganisation at indkalde international eks-
pertise og en ekstern mediator. Men forslaget afvises blankt af KL 
og finansminister Bjarne Corydon.

Forslaget indeholder fire konkrete punkter:
•	 Forhandlingerne	fortsætter,	det	samme	gør	de	gældende	ar-

bejdstidsaftaler. Målet er at have en ny aftale klar til skoleåret 
2014-15.

•	 Parterne	har,	selvom	de	fortsætter	forhandlingerne,	mulighed	
for at erklære sammenbrud i forhandlingerne og dermed frigøre 
sig fra de gældende aftaler.

•	 Der	indkaldes	international	ekspertise	for	at	kvalificere	 
forhandlingerne.

•	 En	ekstern	mediator	skal	få	forhandlingerne	til	at	glide.

2. april

29. marTS

Bondo: 
Forhandlingsmulighe-
derne er udtømt
Kommunernes chefforhandler Michael Ziegler 
og lærernes formand Anders Bondo blev inter-
viewet i TV Avisen. Anders Bondo siger efter 
interviewet, at »der desværre ikke bliver flere 
kontakter til Ziegler«. Dermed bliver lærerne 
lockoutet fra tirsdag morgen.

»Selvom jeg vidste det, sidder jeg med en 
tomhedsfølelse af, at de intet ville«, siger An-
ders Bondo Christensen, kort efter at sønda-
gens tv-avis er rullet over skærmen.

KL har opsagt lærernes nuværende arbejds-
tidsaftale, og opsigelsen gælder fra midnat i 
dag. Dermed ser Anders Bondo ikke flere mu-
ligheder for at nå en løsning, inden KL’s lock-
outvarsel bliver en realitet. 

31. marTS

2. april
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Den tidligere socialdemokratiske borgme-
ster i Herlev Kjeld Hansen var med til at 
indgå lærernes nuværende arbejdstidsaf-
tale. Nu skammer han sig over arbejdsgi-
vernes retorik og siger, at begge parter skal 
have medejerskab til en aftale, for at den 
fungerer i en skolehverdag.

Kære Bent
Du og dine kolleger i Herlev skal 
vide, at der er en tidligere cheffor-
handler, der skammer sig over det, 
der foregår i denne tid. En aftale 

skal have et medejerskab af begge parter, for at den kan 
give mening og værdi i det daglige, og den bedste undervis-
ning skabes kun gennem åbenhed, frihed og tillid til fælles-
skabet og den enkelte.

Sådan skriver Kjeld Hansen i en mail sendt via Herlev Lærerforenings 
hjemmeside til kredsformand Bent Larsen.

Kjeld Hansen var indtil november sidste år borgmester i Herlev. Han 
var KL’s chefforhandler ved overenskomstforhandlingerne i 2005, hvor 
lærerne kæmpede for at komme over på en professionsaftale, som lig-
ner den, de fleste lærere arbejder efter i dag. I 2005 lykkedes det ikke 
ved det centrale bord, men inden de centrale forhandlinger var afsluttet, 
sikrede Kjeld Hansen, at lærerne i hans kommune lokalt fik en profes-
sionsaftale. Den aftale var sammen med flere andre lokale aftaler med til 
at bane vejen for, at parterne i 2008 indgik en central professionsaftale, 
som skulle forhandles på plads ude i kommunerne. Det er den aftale, som 
danner basis for de arbejdstidsaftaler, der er blevet forhandlet på plads i 
74 kommuner.

Han følger forhandlingerne om lærernes arbejdstid tæt. Og den reto-
rik, han ser arbejdsgiverne bruge, bryder han sig ikke om.

»Jeg ser, at der er sådan en tendens til, at man dæmoniserer lærerne. 
Arbejdsgiverne bruger begrebet normalisering, de skal være som alle 
andre – bag det ligger der nogle signaler om, at lærerne har det meget 
bedre end alle andre – at de laver meget mindre. Det synes jeg ikke er 
rimeligt«, siger Kjeld Hansen til folkeskolen.dk

FTF: Uholdbart, at Corydon 
kan blive væk fra Forligsen

FTF vil arbejde for, at Forligsinstitutionen får større muligheder for at 
presse parter på det offentlige område til forhandlinger. FTF-formand 
Bente Sorgenfrey mener, at det må være et minimumskrav, at den po-
litisk ansvarlige møder op til forhandlingerne.

foto: stig stasig

Socialdemokrat skammer sig

27. marTS

27. marTS

lockoutet
Foto:   Scanpix 

Stig Stasig
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Friskolelærere, efterskolelærere, 
social- og sundhedslærere og 
en lang række andre undervise-
re på det statslige område bliver 
også lockoutet. Det er forvent-
ningen, efter at forhandlingerne 
om undervisernes arbejdstid er 
brudt sammen.

»Forhandlingerne er brudt 
sammen på det kommunale 
område, som det gjorde alle-
rede i fredags, og dermed også 
på Danske Regioner og i dag 
med Moderniseringsstyrelsen«, 
sagde forligskvinde Mette Chri-
stensen, da hun forlod Forligs-
institutionen.

Lærernes formand er rystet 
over den manglende forhand-
lingsvilje fra Finansministeriets 
side.

»Vi har ligesom på det kom-
munale område tilbudt en mo-
del, hvor den enkelte skoleleder 
kan fordele forberedelsestiden 
ud fra en fast pulje på skolen. 
Herudover har vi bare bedt om 
at få samme regler og bestem-
melser som medarbejdere på 
det øvrige statslige arbejds-
marked. Det er, præcis hvad 
arbejdsgiverne har efterspurgt«, 
lyder det fra DLF-formand An-
ders Bondo Christensen efter 
forhandlingerne.

Statens forhandlere har ved 
forhandlingerne blandt andet 
krævet et større ledelsesrum, så 
lederne kan afgøre, hvor meget 
forberedelse den enkelte lærer 
har brug for. Lærernes formand 
Anders Bondo Christensen var 
med til forhandlingerne, fordi 
han sidder i de statsansat-

tes fælles forhandlingsudvalg 
(CFU). Han har modsat fore-
slået en model, hvor der på den 
enkelte skole eller institution 
afsættes en samlet pulje til læ-
rernes forberedelse og efterbe-
handling af undervisningen. 

Tiden til forberedelse og ef-
terbehandling tildeles de enkel-
te lærere af ledelsen på grund-
lag af dialog med læreren.

Men det var ikke en mo-
del, som modparten ønskede. 
Statens forhandlere havde lige 
efter forhandlingerne ingen 
kommentarer til forløbet, men 
finansminister Bjarne Corydon 
var ikke med ved selve forhand-
lingerne og udsendte straks ef-
ter en pressemeddelelse.

»De aftaler, jeg har indgået 
med Akademikernes Central-
organisation og Ingeniørfor-
eningen, IDA, om normalisering 
af gymnasie- og erhvervsskole-
lærernes arbejdstidsregler, viser 
med al ønskelig tydelighed, at 
det er muligt at opnå afbalan-
cerede resultater ved forhand-
lingsbordet, hvis begge parter 
vil det. Men ved forhandlingerne 
med de sidste lærergrupper har 
det desværre ikke været muligt 
at komme over den fundamen-
tale knast, der skiller os: Nemlig 
om skolelederne skal kunne 
lede og fordele arbejdet på den 
enkelte skole – som på andre 
arbejdspladser – eller om det 
er noget, der skal aftales med 
fagforeningen«, lyder det fra 
Corydon.

25. marTS

Folketinget kan afslutte  
konflikten på et døgn
Kan regeringen gribe ind til fordel for KL?

Folketinget kan i løbet af et døgn 
vedtage en lov for lærernes ar-
bejdstid. Det sker, hvis minimum 
tre ud af fire politikere stemmer 
for at dispensere fra det normale 
tempo for en lovvedtagelse.

Det er første gang, at en of-
fentlig overenskomstforhandling 
er gået i hårdknude i Forligsinsti-
tutionen, uden at der har ligget en 
mæglingsskitse fra forligsmanden. 

»Der har altid tidligere været 
noget på bordet, som er båret over 
fra Forligsinstitutionen. Hvis man 
har kørt det fuldstændig papirløst, 
er Folketinget på den, for hvad 
skal man så gøre og gribe i. Så er 
man i en uheldig situation, for så 
skal man selv til at skrive. Så bli-
ver overenskomsten jo til ren lov. 
Så lovgiver man, og hele pointen 
i den danske model er jo, at det 
er parterne, der forhandler og be-
stemmer«, siger arbejdsmarkeds-
forsker Flemming Ibsen, Aalborg 
Universitet.

Regeringen skal have et  
argument for at gribe ind
Lovindgreb har været brugt både 
af røde og blå regeringer, men de 
har skullet have et argument for at 
gribe ind. Historisk har det typisk 
handlet om hensynet til den inter-
nationale handel. I den nuværende 
situation kan man tale om, at sko-
lebørnene ikke får den undervis-
ning, de skal have. Eller slet og ret 
at parterne ikke på nogen måde ser 

ud til at kunne blive enige.
»Det, der historisk har været 

det bedste for en regering, når ar-
bejdsmarkedets parter har været 
i konflikt, har været at kontakte 
Forligsinstitutionen og spørge, 
hvad der ligger på bordet – hvad 
har parterne været i gang med. 
Hvis der for eksempel ligger et 
mæglingsforslag fra forligsman-
den, som parterne har nikket ja til, 
men som er faldet ved afstemnin-
gen, så kan man ophøje det til lov. 
Man kan også rette i det – som 
man gjorde i 1998 – gav lidt min-
dre ferie og mere pension. Men 
hvis der ikke ligger noget som 
helst – hvis forhandlingerne har 
været helt papirløse – hvad skal 
regeringen så gøre og gribe i?«

Der er dog også den mulighed, 
at regeringen vælger at lægge sig 
mere op ad den ene af parterne og 
så give lidt kompensation til den 
anden side.

»Om det er med lønforhøjelser 
som i Gymnasieskolernes Lærer-
forening eller penge til efter- og 
videreuddannelse, det ved man 
ikke. Men en eller anden kompen-
sation vil man give. Og den kom-
pensation bliver større, jo længere 
væk indgrebet ligger fra DLF’s 
udspil. Der er jo ingen tvivl om, at 
det, man går efter, er at bryde de 
centrale aftaler om arbejdstid op. 
Hvis der kommer et lovindgreb, så 
er de væk«.

Sammenbrud i de 
statslige overens-
komstforhandlinger

Regeringen kan lægge 
sig op ad den ene parts 

krav og så give den 
anden kompensation i 

form af løn eller efterud-
dannelseskroner, siger 

Flemming Ibsen.

27. marTS
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Ziegler: 
Vores mål er ikke mere undervisningstid

KL kæmper for at komme af med lærer-
nes arbejdstidsaftale, fordi den er håb-
løst umoderne. At det samtidig vil frigøre 
resurser og give flere undervisningstimer, 
er kun en medfølgende positiv effekt, si-
ger KL’s topforhandler Michael Ziegler.

KL ønsker, at skolelederen skal be-
stemme, hvor meget forberedelse den 
enkelte lærer skal have. Som jeg læser 
Lærernes Centralorganisations udspil, er 
det det, de tilbyder jer. Hvorfor er udspil-
let ikke godt nok?

»Nej, det er ikke det, de tilbyder. Det 
forslag, der er kommet fra Lærernes Cen-
tralorganisation, er stadig et forslag, hvor 
arbejdstidsreglerne skal diktere, hvad ti-
den anvendes til. Det har Lærernes Cen-
tralorganisation lavet forskellige varianter 
på, men det er grundlæggende samme 
princip. I det nyeste udspil er der så tale 
om en forberedelsespulje, men det hand-
ler igen om, at arbejdstiden er delt ind i 
kasser af tid. Det er netop det, vi gerne 
vil væk fra, for vi mener, det er håbløst 
umoderne«.

Der må ikke være kassetænkning og 
en	forberedelsespulje.	Er	det,	fordi	der	
skal være mindre tid til forberedelse, end 
der er i dag?

»Det er en forkert måde at stille det 
op på. Selvfølgelig handler det om, at 
man skal frisætte resurserne. Man an-
vender ikke resurserne rigtigt, når det er 
sådan nogle rigide systemer og bindinger, 
der ligger i arbejdstidsaftalerne. Hvis 

man frisætter det, kan man frigøre nogle 
resurser, der gør det muligt for lærere og 
elever at bruge mere tid sammen. Og ja, 
det kan godt betyde, at der er nogle akti-
viteter, der skal være mindre forberedelse 
til. Det kan også betyde, at der er nogle 
aktiviteter, der skal være lidt mere for-
beredelse til. Men netto vil der nok være 
brug for lidt mindre forberedelse i nogle 
situationer, og derigennem kan man fri-
gøre nogle resurser«.

Så grunden til, at I vil have fjernet 
arbejdstidsaftalen, er, at I vil have flere 
undervisningstimer uden at ansætte flere 
lærere?

»Nej. Grunden til, at vi vil have fjernet 
arbejdstidsaftalen, er, at vi grundlæggen-
de mener, at det er forkert og umoderne 
at drive arbejdsplads med kassetænk-
ning. Det er det, der er vores hovedsyns-
punkt«.

Men hvis målet er, at der kommer lidt 
mindre forberedelse ...?

»Du er i gang med at stille det op på 
den måde, at vi gerne vil have flere timer, 
og derfor skal vi lave arbejdstiden om. 
Sådan er det faktisk ikke. Vi starter med 
at sige, at det grundlæggende er forkert 
at have et system med arbejdstidsregler, 
der binder resurserne. Det vil vi gerne 
gøre op med. Det kan så også give den 
positive effekt, at det kan frigøre nogle 
resurser, som gør, at vi kan få noget mere 
tid mellem lærer og elev«.

Ministeriet åbner  
callcenter om konflikt
Efter	nattens	sammenbrud	i	overenskomstfor-
handlingerne har Ministeriet for Børn og Under-
visning åbnet et callcenter, der hver dag – også 
i påsken – er klar til at besvare spørgsmål om 
konsekvenserne af en lockout. Ministeriet lover, 
at ingen forsinkes i deres uddannelse.

»Jeg vil gerne forsikre de mange elever, der 
kan blive berørt af en eventuel lockout, og deres 
familier om, at jeg vil gøre alt for, at ingen børn 
kommer i klemme. I Ministeriet for Børn og Un-
dervisning er vi derfor forberedte på at håndtere 
alt, hvad der måtte opstå i denne her situation. 
Det gælder også i forhold til prøver og eksamen. 
Det betyder helt konkret, at vi vil sikre, at eleverne 
ikke bliver forsinkede i deres uddannelsesforløb, 
og at alle vil få deres afgangsbevis«, siger børne- 
og undervisningsminister Christine Antorini.

Callcentret besvarer spørgsmål fra klokken  
9 til 16 på telefon 33 92 51 11.

23. marTS23. marTSlockoutet
Foto:    Maria Becher 

Klaus Holsting
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Forli(g)s for åben skærm
Kort efter at Anders Bondo Christensen havde 
erklæret, at arbejdstidsforhandlingerne i For-
ligsen var brudt sammen, begyndte parterne at 
forhandle igen for rullende tv-kameraer. DLF-
formanden giver her sit bud på, hvad der skete.
 

Først toner DLF-formand Anders 
Bondo frem på TV2 News og erklærer 
arbejdstidsforhandlingerne i Forligsin-
stitutionen for brudt sammen. Mens 
han forklarer om sammenbruddet, 
kommer KL’s chefforhandler, Michael 
Ziegler, ned foran de rullende kameraer 
og fortæller, at han netop har modtaget 
en mail fra Anders Bondo om, at DLF 
synes, at den finske arbejdstidsmodel 
skal i spil i forhandlingerne.

Anders Bondo bliver synligt over-
rasket og erklærer sig parat til straks 
at	genoptage	forhandlingerne.	Efter	en	
hektisk ordudveksling sendt direkte på 
TV2 News går parterne et par etager 
op for at genoptage forhandlingerne. 

Journalisterne jubler, i aviserne 
bliver forløbet kaldt stroboskopfor-
handlinger, og mange spekulerer i, om 
det var aftalt spil. Men det kan DLF-
formand Anders Bondo afvise. 

»Forhandlingerne bryder sammen, 
og Mette Christensen konstaterer, at 
det ikke giver mening at fortsætte, hel-
ler ikke at forlænge med 14 dage. Den 
situation har vi forberedt os på. Der er 
ikke sket noget igennem de sidste to 

måneder, så et sammenbrud var en 
sandsynlig udgang på det her«, siger 
Anders Bondo. 

Da der er tavshedpligt om forhand-
linger i Forligsinstitutionen, er lærernes 
forhandlere i tvivl om, hvorvidt de må 
tale om de forslag, de er kommet med. 
Derfor sender de, straks sammenbrud-
det er en realitet, alle forslagene til KL 
og også direkte til landets borgmestre. 

Embedsstyring
»Det her har været styret fantastisk me-
get af embedsmændene. Så vores tanke 
var, at skulle vi få gang i forhandlinger 
igen, måtte vi have politisk involvering. 
Så vi sendte forslaget til borgmestrene, 
så de fik et billede af, at det ikke var os, 
der sad med nejhatten på. Det var KL, 
der blev ved med at sige nej, ligegyldigt 
hvad vi bød på«, siger Anders Bondo. 

Den finske model var allerede blevet 
nævnt tidligt i forhandlingsforløbet, 
fortæller Anders Bondo. 

»Når jeg nu tager den model frem, 
er det, fordi jeg på et tidspunkt blev 
voldsomt provokeret af, at de, der bak-
kede KL’s linje op, igen og igen brugte 
den argumentation, at de danske elever 
klarer sig dårligt, og at vi ikke er gode 
nok til at bryde den negative sociale 
arv. Derfor tænkte jeg, at vi skulle kigge 
derhen, hvor eleverne klarer sig bedst, 
og hvor de er gode til at bryde den so-
ciale arv – nemlig Finland«. 

Da Anders Bondo sendte mailen 
med alle forslagene, nævnte han i mai-
len igen den finske model.  

»Jeg havde skrevet i en mail til ham, 
at om vi så skal bruge den finske mo-
del, så lad os gøre det. Det var ment lidt 
som en provokation, fordi de påstår, at 
det er på grund af vores arbejdstidsaf-
tale, at de danske elever ikke kan læse«.

Sammenbrud i  
Forligsinstitutionen

Først blev forhandlingerne afbrudt, så blev de 
genoptaget øjeblikke efter på Anders Bondos 
initiativ – seerne kunne følge glimt af for-
handlingsdramaet for åben skærm. 

Nu er forhandlingerne 
brudt helt sammen
Forhandlingerne om lærernes arbejdstid er nu brudt endeligt 
sammen, bekræfter KL’s chefforhandler Michael Ziegler og 
DLF-formand Anders Bondo Christensen. KL’s lockout af læ-
rerne kan træde i kraft 2. april. Der er ikke planlagt nye møder.

»Selv om jeg er gået alvorligt på kompromis med mine 
egne holdninger, har det ikke været nok«, sagde Anders Bon-
do, da han gik fra Forligsinstitutionen.

De to parter har ikke aftalt nye møder, men begge erklærer 
sig parat til at forhandle igen.

Forløbet med afslutning og genoptagelse af forhandlin-
gerne var Michael Ziegler meget utilfreds med:

»Jeg kan godt være bekymret for, hvilket indtryk vi ef-
terlader hos familien Danmark«, sagde Michael Ziegler, som 
kalder forhandlingsforløbet »foragt for Forligsinstitutionen« 
og »tragikomisk«. 

midNaT mEllEm dEN 22. Og dEN 23. marTS 22. marTS
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I løbet af forhandlingerne i Forligsinstitutionen 
tilbød DLF KL, at lærerne vil arbejde efter sam-
me regler som andre kommunalt ansatte. For-
slaget indebærer, at skolelederen afgør, hvad den 
enkelte lærer skal bruge sin tid på – også hvor 
meget tid læreren har til forberedelse. Udspillet 
indebærer dog, at der afsættes en samlet pulje 
forberedelsestid på hver enkelt skole.

»Forslaget indeholder det, som KL gang på 
gang har efterlyst: At lærerne får samme vilkår 
som alle andre offentligt ansatte. Nemlig en 
37-timers arbejdsuge med normale varslingsbe-
stemmelser, regler for merarbejde og fuld ledel-
sesret til skolelederen til at fordele arbejdet. Vi 
har med udspillet imødekommet KL’s ønsker«, 
fortalte formand for Danmarks Lærerforening 
Anders Bondo, da han efter sammenbruddet 
kunne offentliggøre udspillet. Parterne må ikke 
udtale sig om forhandlingerne, mens de finder 
sted i Forligsinstitutionen.

Valgfrihed mellem A08 og ny aftale
Lærerne ønsker modsat KL, at kommunerne selv 
skal have lov til at vælge, om de vil bruge den 
nye model, som imødekommer KL’s forslag, eller 
om de hellere vil bruge den såkaldte A08-aftale, 
som langt de fleste lærere arbejder efter i dag, 
og som er den aftale, KL har opsagt.

Selvom lærerne i det nye forslag ikke længere 
er sikret samme forberedelsestid til samme un-
dervisningsopgave, så ønsker lærernes forhand-
lere at sikre den samlede resurse til forberedelse 
på skolen. Lærerne foreslår, at der på den enkelte 
skole afsættes en pulje til forberedelse og efter-
behandling af undervisningen. Det er skolelede-
ren, der efter en drøftelse med de ansatte forde-
ler puljen mellem lærerne.

Ældre lærere skal stadig  
have færre timer
Lærerne imødekommer dog ikke KL’s ønsker 

om at afskaffe aldersreduktionen for lærere, der 
er fyldt 60 år, og erstatte den med mere i løn. 
Anders Bondo håber alligevel, at KL er klar til at 
forhandle.

»Jeg håber meget, at vi kan nå en aftale, som 
forhindrer, at folkeskolen bliver kastet ud i kaoti-
ske tilstande. Min frygt handler ikke alene om de 
elever, der risikerer at blive ramt af en konflikt til 
april, men også om skolens hverdag på længere 
sigt.	En	konflikt	efterfulgt	af	arbejdstidsbe-
stemmelser, der ikke har lærernes opbakning, vil 
have langvarige negative konsekvenser. Det må 
være muligt at finde en aftale«. 

Tilbud fra DLF:  
Skolelederen bestemmer  
lærerens arbejdstid

Støtteerklæringer 
til DLF strømmer ind 
fra hele verden
»It is with great concern that we have learnt 
that the Danish government is interfering 
...« – tænk selv tweed og tyk skotsk accent 
ind. Støtteerklæringer strømmer ind fra hele 
verden i form af breve fra lærerforeninger til 
den danske regering. De udenlandske læ-
rere undrer sig over, at den danske regering 
planlægger en reform, der kræver, at lærerne 
mister deres arbejdstidsaftale.

Det tilbød DLF:
•	 Skolelederen	har	fuld	ledelsesret.

•	 Normperioden	er	fire	uger	a	 
gennemsnitligt 37 arbejdstimer.

•	 Arbejdet	tilrettelægges	normalt	på	 
hverdage, mandag til fredag, i  
dagtimerne.

•	 Der	ydes	tillæg	eller	oparbejdes	frihed	
for arbejde udført uden for normal  
arbejdstid.

•	 Aldersreduktion	for	ældre	medarbejdere	
over 60 fastholdes.

•	 Hver	skole	garanteres	en	pulje	tid	til	for-
beredelse og efterbehandling af under-
visningen, som skolelederen fordeler til 
lærerne.

22. marTS

i FOrligSiNSTiTUTiONEN (11.-22 marTS)

lockoutet
Foto:    Bo Tornvig
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KL erklærer  
sammenbrud i 
forhandlingerne 
om lærernes  
arbejdstid.

Overenskomst-
forhandlingerne 
startede med 
fokus på lærerne 
fra første dag. 

Tusinder demonstrerede for lærerne
Trods sne og bidende kulde var tusindvis af 
mennesker i dag mødt op på Christiansborg 
Slotsplads i København for at demonstrere 
under parolen »Vi vil undervise – ikke kon-
flikte«. Busser fulde af lærere, men også 
elever, forældre, sygeplejersker, pædagoger 
og andre faggrupper, mødte op for at støtte 
op om lærerne og den danske model. Også 
på Bornholm, i Aarhus, Odense og Aalborg 
var der massive demonstrationer. 

»Når det gælder den danske model og 
demonstrationer i snevejr, så skal man 

stå tæt sammen«, lød det fra Sebastian 
Dorset, der styrede slagets gang på Slots-
pladsen. Og det var der også grund til, for 
store snefnug hvirvlede gennem luften, og 
minusgraderne kunne mærkes i fødder og 
hænder.

Outlandish kunne heldigvis få folk til at 
hoppe og vifte med armene til deres tunge 
rytmer og sange om sammenhold og kær-
lighed.

27. FEbrUar 7. dECEmbEr 2012 20. marTS
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  Hvorfor støtter du ikke din egen forening, 
altså DLF, i konflikten om lærernes ar-
bejdstid? 
 »Jeg har hele tiden i hovedstyrelsen i Dan-
marks lærerforening tilkendegivet, at vi – 
skolelederforeningen – ikke er i lommen på 
kl, og vi er heller ikke i lommen på Dlf i den-
ne her situation. Vi vil have vores eget strategi-
ske, tredje ståsted, fordi vi er i en mellemposi-
tion, når vi snakker lærerarbejdstid. 
Jeg har i hovedstyrelsen fremført, hvad vores 
tre ønsker til en kommende arbejdstidsaftale 
er. nemlig en aftale, der giver et større ledel-
sesmæssigt råderum, en højere grad af flek-
sibilitet, og som understøtter det professio-
nelle fællesskab i højere grad end den enkelte 
lærer«.

  Har skolelederne været for konfliktsky,  
siden så mange ikke har udfyldt det ledel-
sesrum, der er i A08?
 »Jeg ved ikke, om det er skolelederne, der har 
været konfliktsky, eller om det er skolekul-
turen, der er for bundet. Men jeg medgiver, at 
ledelsen har haft retten til at fastlægge fast 
arbejdstid. Al arbejdstid kan gøres til gen-
stand for tilstedeværelse, står der jo i A08. 

Men i virkeligheden er det lærerne selv, der 
har afgjort, om der skulle være tilstedevæ-
relse eller ej. Hvis lærerne og lederne sammen 
havde været bedre til at udfordre A08, kan 
det godt være, at vi havde undgået hele den 
her situation – det ved jeg ikke«.

  Skulle det så ikke bare være A08 i stedet 
for KL’s udspil?
 »Det kunne det godt være. Jeg har også sagt 
forløbet igennem, at det er ærgerligt, at vi 
ikke har udnyttet eller udfordret de mulighe-
der, der var i A08, noget mere. Men det har i 
høj, høj grad været kredsene og tillidsrepræ-
sentanterne, der har forhindret, at tilstede-
værelse og forskellige faktorer på fagene er 
blevet indført. De differentierede faktorer 
skulle jo være på kommunalt niveau, og det 
har man kun i meget ringe omfang brugt. 
Man kunne ellers sagtens have aftalt lokalt, 
at for eksempel idrætslærere fik mindre for-
beredelse, men det har man ikke gjort. Man 
har gjort det på vikartimer og tolærertimer 
nogle steder, men man har ikke været inde at 
gøre det på fagene. 
og det med tilstedeværelse, det er i sidste 
ende en ledelsesbeslutning. Det kunne man 

gøre på den enkelte skole. Men det, jeg har 
hørt fra mine lederkolleger, er, at lige så snart 
man er begyndt at ville tale om sådan nogle 
ting, så har både tillidsrepræsentanter og 
kredse været oppe med paraderne. Det er det, 
der har provokeret arbejdsgiverne, og nu siger 
de, at nu er det nok. så kan man godt kalde 
lederne konfliktsky, det er jeg sådan set lige-
glad med, men begge parter, både lærerne og 
lederne, har ansvaret for, at A08 ikke er ble-
vet brugt fuldt ud«. 

  Hvordan skal skolelederne komme videre, i 
tilfælde af at lærerne bliver kørt over i den 
her konflikt?
 »Det kommende skoleår bliver der formo-
dentlig ikke mange forandringer i, det er de 
samme lærere, de samme elever og de sam-
me opgaver. Men når skolereformen bliver en 
realitet i 2014, så skal vi til at tænke skole på 
en helt anden måde. og det bliver en stor le-
delsesmæssig udfordring, men det bliver da 
også en stor udfordring for lærerne«. 

jvo@dlf.org

JoHn Villy olsen  Spørger        forMAnD for skoleleDerne AnDers BAlle  Svarer: 

Formanden for skolelederne Anders Balle bakker efter nogens mening mere op om KL end om DLF  
i konflikten om lærernes arbejdstid – til trods for at han sidder i hovedstyrelsen i DLF.

»Det er ærgerligt, at vi ikke har  
udnyttet A08 bedre«

foto: Thom
as Arnbo
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med fleksibilitet, tilgængelighed og overskuelighed. 

DE FÆRDIGE UNDERVISNINGSFORLØB på dansk.gylden-
dal.dk 0-2 dækker en bred vifte af danskfagets kerneområ-
der, fx genrer, forfatterskaber og sprogforståelse. Forløbene 
anvendes med udgangspunkt i den enkelte lærers og den 
enkelte klasses behov og kan afvikles i deres helhed i den 
daglige undervisning. 

DANSK.GYLDENDAL.DK 0-2 indeholder et omfattende 
børnebibliotek bestående af billedbøger, højtlæsnings-
tekster, rim og remser, norske og svenske tekster, letlæs-
ningsbøger m.m. En lang række af disse billedbøger og tek-
ster findes indlæst i biblioteket. 

DE INTERAKTIVE ELEVOPGAVER på dansk.gyldendal.dk 
0-2 er konsolidering, automatisering og repetition af færdig-
heder, eleverne forinden er blevet undervist i. Opgaverne 
anvendes nemt i differentieringsøjemed.

LÆSLØS.DK er en selvstændig portal tilknyttet dansk.
gyldendal.dk 0-2. Her kan eleverne træne og udvikle 
deres læsefærdigheder i online letlæsningsbøger af 
præcis den sværhedsgrad, som passer til den enkeltes 
niveau. læsløs.dk udkommer medio 2013.
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På lockoutens første dag den 2. april talte Folkeskolen med fire 
lærere foran Abildgårdskolen i Vollsmose i Odense. Skolen har 
600 elever og 83 lærere, heraf 13 tjenestemænd. Abildgårdskolen 
har været heldagsskole siden 2006 – elever fra 0.-6. klasse har 35 
lektioner om ugen og går i skole fra klokken 8.00-14.25.

TeksT: Henrik Ankerstjerne HermAnn ,  hah@dlf.org • foto: Heidi LundsgAArd

»Jeg har den følelse, at vi som lærere 
bliver skudt i skoene, at vi ikke laver no-
get. Jeg føler, at folk ikke ved, hvad en 
lærers arbejde består i. Det med at un-
dervise er kun en del af det. Så jeg føler 
mig ikke anerkendt i mit arbejde. Det 
er fordommen om, at lærere har lang 
sommerferie, og de laver ikke en skid, de tager tidligt hjem. Det kan 
godt være, at vi kan være mere fleksible på nogle områder, men det 
ville være dejligt med lidt anerkendelse og respekt. 

Konflikten rammer mig på flere måder, jeg skal eksempelvis 
have national test i matematik i en 6. klasse, og det er noget, bør-
nene går rigtig meget op i«.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at man 
ikke kan sætte sig ned som voksne 
mennesker i stedet for at trumfe så-
dan en lockout igennem. Det er jo 
pseudoforhandlinger. Jeg føler også, 
at det er total mangel på respekt for 
det arbejde, vi laver. Vi har haft store 
besparelser i Odense, og vi har virkelig travlt, men så bliver vi set 
ned på af samfundet som nogle, der ikke laver noget. Det er sat 
i gang af KL og deres makkere – mange af dem ved ikke, hvad 
der foregår i folkeskolen. Desuden er det tydeligt, at der ikke har 
kunnet ændres noget som helst i forhold til KL’s udspil. Det vir-
ker, som om nogle politikere skal have sig et eftermæle. Det her 
skal måske være Antorinis ’masterpiece’. Jeg tænker: Hvad er 
det for en skole, vi får?«

»Jeg synes, den her konflikt er noget 
møg. For det første vil jeg gerne passe 
mit arbejde. Her i Vollsmose er skolen et 
tilholdssted for mange af eleverne. Efter 
en sommerferie glæder de sig i den grad 
til at komme i skole. Vi har i øvrigt været 
heldagsskole i adskillige år. For det andet 
og for at sige det ligeud: Jeg har ikke råd til at miste penge. Jeg 
bor alene og er afhængig af at få min løn. Jeg har tænkt, at kon-
flikten varer 14 dage – højst. Men så har jeg hørt nogen sige, at 
den kan vare længere. Jeg har tidligere stemt på regeringsparti-
erne, men det gør jeg ikke næste gang«. 

»Jeg synes, det er et stort problem, at 
nogle af klasserne her på skolen er sendt 
hjem, fordi der ikke er nogen til at under-
vise dem. Jeg synes, det er træls. Jeg vil 
meget gerne på arbejde. Og børnene her 
har i den grad brug for at komme i skole. 
Min fornemmelse er, at konflikten vil vare 
en uge eller to, så kommer der et indgreb. Det har der været lagt op 
til fra starten. De første forhandlinger varede ikke særlig længe. Det 
virker, som om der har været en dagsorden fra begyndelsen. Hvis KL 
ikke kunne få det, som de ville have det, så var der reelt ikke noget 
at snakke om. Det er, som om de er på bestilt arbejde. Måske er det 
svært for folk at forstå vores måde at arbejde på – at vi bruger en 
masse timer ud over selve undervisningen – og så har folk måske 
svært ved at forstå det med forskellen på lektioner og klokketimer«. 

Lenni Byskov-Lund  
– har linjefag i matematik og naturfag, 
underviser også i religion og dansk

Liana juhl nielsen  
– underviser blandt andet i dansk  
og pigefodbold 

Lars Buchardt  
– underviser i matematik  
og natur/teknik

thomas jensen  
– underviser i matematik, idræt  
og historie

LO
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T
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Forhandlingerne om en overenskomst med 
lærerne er knap brudt sammen den 25. marts, 
før finansminister Bjarne Corydon over for 
journalisterne på gangen i Finansministeriet 
giver udtryk for, at han ærgrer sig over, at det 
ikke er lykkedes at forhandle en løsning på 
plads. Han siger, at han ved, det kan lade sig 
gøre, da det i begyndelsen af februar er lykke-
des at forhandle en arbejdstidsaftale på plads 
med gymnasielærerne.

»Denne her aftale, du har indgået for gym-
nasielærerne, har jo vakt stor utilfredshed 
blandt gymnasielærerne selv. Hvordan kan 
du fremhæve den som en god løsning, når de 
medarbejdere, den gælder for, ikke er enige?« 
spørger en journalist.

»Det er en god løsning, for den er forhand-
let på plads. Den er ikke et produkt af en 
konflikt. Der bliver både givet og taget, og jeg 
føler mig helt overbevist om, at den kommer 
til at fungere i praksis. Den er et led i en større 
forhandling, hvor vi fra statens side har måttet 
give os på steder, hvor lønmodtagerne stod 
meget stejlt eller nærmest ultimativt«, lyder 
svaret fra finansministeren.

Den udlægning tager Gorm Leschly, for-
mand for gymnasielærernes organisation GL, 
dog kraftigt afstand fra. Han mener slet og ret, 
at der er tale om historieforvanskning, når 
Corydon forsøger at udlægge aftalen som et 
resultat af et positivt forhandlingsforløb.

»Der var tale om magtudøvelse. Jeg ople-
vede at sidde over for nogle, der hverken var 
til at hugge eller stikke i. Hvad enten vi skrev 

under, gik i Forligsen eller i sidste ende risi-
kerede en lockout, så var resultatet blevet det 
samme. Jeg havde en kraftig fornemmelse af, 
at der lå en drejebog og et påbud om ikke at 
udlevere nogen papirer«, siger han.

Gymnasielærerformanden er træt af, at 
hans underskrift på overenskomsten nu på 
den ene side bliver brugt af politikerne som et 
eksempel på resultatet af en positiv forhand-
ling og internt bliver set, som at han har solgt 
aftaleretten. Begge udlægninger er forkerte, 
mener han.

»Aftaleretten var væk, inden jeg gik ind i 
lokalet«, siger Gorm Leschly.

Med aftalen overgav Gymnasieskolernes 

Lærerforening disponeringsretten over gymna-
sielærernes fulde arbejdstid til ledelsen på det 
enkelte gymnasium – ligesom KL ønsker, at det 
skal være tilfældet med lærerne i den verse-
rende konflikt med DLF.

Finansministeren har ikke ønsket at kom-
mentere sagen yderligere.
freelance@dlf.org, mbt@dlf.org

  Den garanterede forberedelsestid bortfalder, og 
ledelsen på det enkelte gymnasium får fuld råderet 
over hver lærers 37-timers arbejdsuge. Tidligere var 
gymnasielærerne sikret en times forberedelse per 
lektion i 70 procent af deres arbejdstid, mens fakto-
ren for de sidste 30 procent skulle forhandles lokalt.

   Arbejdstiden skal løbende registreres, og arbejdet 
skal som udgangspunkt foregå på skolen. Merar-
bejde må som udgangspunkt ikke forekomme.

   Lønnen stiger med 0,8 procent, og der indføres 
et nyt anciennitetsbaseret lønsystem, hvor de to 
gamle tillæg på henholdsvis 20.000 og 40.000 
kroner om året erstattes af tre nye højere tillæg på 
38.000, 50.000 og 72.500 kroner om året.

   En seniorordning, hvor gymnasielærere tidligere 
har været sikret 175 timers egentid om året, når de 
fylder 60 år, udfases, så muligheden for at gå på 
aldersreduktion bortfalder for alle, der var yngre end 
58 år per 1. marts 2013.

     Medlemmerne af GL skal stemme om det samlede 
overenskomstresultat på AC-området. Urafstem-
ningen slutter den 17. april.

Kilde: Gymnasieskolernes Lærerforening

det betyder gymnasie- 
lærernes nye overenskomst

Gymnasielærere:  
Vi bliver misbrugt i kampen  
mod folkeskolelærerne
det er historieforvanskning at bruge Gymnasieskolernes Lærerforening som eksempel på et fagfor-
bund, der har givet afkald på sin arbejdstidsaftale efter positive forhandlinger. De såkaldte forhandlinger  
foregik nemlig »med pistolen for panden«, mener formanden for gymnasielærerne.

TeksT 
AndreAs  Brøns  riise  
og  mAriA  BecHer  trier

Der var tale om 
magtudøvelse. Jeg 
oplevede at sidde 
over for nogle, der 
hverken var til at 
hugge eller stikke i. 
gorm Leschly,  
formand for gymnasielærerne
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For hver dag der går med kommunernes 
lockout af lærerne, tjener kommunerne 48 
millioner kroner, som de ellers skulle have 
udbetalt i løn, har FTF beregnet. De statslige 
arbejdsgivere tjener også et beløb på lockout-

en af de lærere, der er i statens brød. Selvom 
lockout er en del af den danske model, læg-
ger den altså et ubalanceret økonomisk tryk 
på arbejdsgivere og arbejdstagere.

Hvis en privat arbejdsgiver lockouter sine 
lønmodtagere, sænker det produktionen 
og indtjeningen, og både arbejdsgiver og 
arbejdstager bliver presset tilbage til forhand-
lingsbordet. Det er ideen i den danske model. 
Men på det offentlige område er det økono-
miske pres kun på arbejdstagerne. 

Læg dertil, at arbejdsgiversiden (KL og re-
geringen) i den nuværende konflikt kan blive 
dem, som stopper en konflikt med et lovind-
greb – så har man det, der i skolegården ville 
hedde urimelige hold. Tanken om to parter, 
der hver især forhandler med lige stærke 
optrapningsmuligheder til rådighed, stemmer 
ikke overens med virkeligheden.

Den danske model er derfor en illusion på 
det offentlige arbejdsmarked, fastslår profes-
sor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet.

den danske model er en illusion  
på det offentlige arbejdsmarked
konflikt gør kun økonomisk ondt på arbejdstagerne i det offentlige aftalesystem – derfor er den danske 
model ikke effektiv på det offentlige arbejdsmarked, og derfor er statslig lockout forbudt i en række lande.

TeksT esBen  cHristensen  og   
joHn  ViLLy  oLsen

foTo kLAus  HoLsting
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»De offentlige arbejdsgivere har flere skud 
i bøssen end arbejdstagerne, og det giver en 
magtasymmetri. Derfor diskuterer man også 
i Europa, om lockoutmidlet overhovedet kan 
anvendes, i hvert fald i den offentlige sektor«, 
tilføjer han.

Lockout er forbudt i Portugal
Faktisk er det allerede forbudt at lockoute 
i Portugal og Brasilien, fortæller professo-
ren. Forbuddet er simpelthen skrevet ind i 
forfatningen. Og i andre lande mener man, at 
lockoutmidlet kun må anvendes i en defensiv 
form som et svar på en igangværende strejke.

»Men det, vi har nu i Danmark, er jo en 
offensiv lockout. Det er noget helt andet, hvor 
man aggressivt udelukker folk fra arbejdet, så 
de ikke kan få løn, og hvor man desuden ta-
ger andre dele af samfundet som gidsler. Det 
mener man i nogle lande er illegitimt, fordi 
politikere jo er valgt til at få samfundet til at 
fungere ordentligt, ikke til at bryde det ned 
– og derfor må de ikke bruge lockoutvåbnet 
offensivt«, siger Henning Jørgensen. 

»Vi har altså en international retstilstand, 
som vi ikke rigtig kender til herhjemme, fordi 
vi idealistisk tror, at den danske model sikrer 
en magtmæssig symmetri, men det gør den 
ikke på det offentlige arbejdsmarked«, påpe-
ger Henning Jørgensen.

Han mener derfor, at regeringen, når 
røgen har lagt sig, skal nedsætte en kommis-
sion, der udarbejder anbefalinger til et mere 
fair arbejdsretligt system i Danmark.

»Det er for eksempel latterligt, at forligs-
manden ikke har nogle magtinstrumenter at 
gribe til, når den ene part – som KL i det her 
tilfælde – bare ikke vil rykke sig«, siger Hen-
ning Jørgensen.

Arbejdsmarkedsforsker ved Københavns 
Universitet, lektor Mikkel Mailand, er enig i, 
at forhandlingssystemet er under pres.

»Politik og forhandling bliver blandet 
sammen, fordi finansministeren er regerings-
medlem. Det giver ham en mulighed for at 
foretage et regeringsindgreb som yderste 
konsekvens. Og når regeringen samtidig præ-
senterer en reform lige op til en forhandling, 
så bliver tingene mudret sammen. Det gør, 
at idealet om parter, der forhandler frit uden 
indblanding, er en sandhed med modifikatio-
ner«, siger Mikkel Mailand. Også han påpe-
ger, at »strejkevåbnet« ikke er så økonomisk 
effektivt i det offentlige aftalesystem som i 
det private. På det offentlige område kan en 
påvirkning af folkestemningen til gengæld 
bruges som et kampmiddel.

Lærerne er de første
Dennis Kristensen er formand for FOA, der 
repræsenterer 193.000 primært offentligt 

ansatte. Han forudser, at den kamp, lærerne 
udkæmper i dag, bliver de øvrige offentligt 
ansattes i 2015. Han mener, at de offentligt 
ansatte sælger deres arbejdskraft, ligesom de 
privatansatte gør det, og derfor skal de have 
samme vilkår som på det private arbejdsmar-
ked.

»Lærerne bliver snydt for at få den over-
enskomstforhandling, hvor argumenter fra 
begge sider gør, at man når frem til en løs-
ning, som begge parter kan se sig selv i«, siger 
Dennis Kristensen.

»Vi kommer i 2015 til at stå i lærernes 
situation – altså at der på forhånd er sagt, at 
der skal findes besparelser på arbejdstids-
reglerne. Der er lagt op til frie forhandlinger, 
men de er altså ikke mere frie, end at kom-
munerne skal skaffe de besparelser hjem, 
som regeringen har indregnet i sin politik i 
forbindelse med vækstplanen«, tilføjer Dennis 
Kristensen. 

»Regeringer har aldrig tidligere været inde 
at sige, at overenskomstforhandlinger skal give 
et præcist resultat, men det gør den her rege-
ring. Og det er derfor, den er med til at under-
minere den danske model«, påpeger han.

Han mener, at situationen nærmer sig 
den, som de offentligt ansatte havde, da de 
var tjenestemænd. Alle lærere var dengang 
ansat som tjenestemænd uden strejkeret og 
på vilkår, som blev vedtaget ved lov i Folke-
tinget. Til gengæld havde tjenestemænd stor 
sikkerhed i ansættelsen.

»Efter at have afskaffet tjenestemandsbe-
grebet i 1992 er vi i virkeligheden på vej til 
noget, der ligner forpligtigelserne for tjene-
stemænd, men uden at vi har rettighederne, 
som tjenestemænd havde«, siger Dennis 
Kristensen.

»Jeg er dybt forundret over, at den rege-
ring, der som opposition med ’fair løsning’ 
sagde, at den ville styrke den danske model, 
nu siger, at den danske model kun skal gælde 
på det private arbejdsmarked«, tilføjer FOA-
formanden.

Lektor Mikkel Mailand er ikke lige så pessi-
mistisk på den offentlige aftalemodels vegne.

»Lad os nu lige se næste gang – der er 
forskellige måder at nå frem til målet på. På 
lærerområderne har det været konfliktvejen, 
men det er en noget hurtig konklusion at sige, 
at de andre faggrupper bare bliver banket på 
plads næste gang«, siger Mikkel Mailand. 
esc@dlf.org, jvo@dlf.org

Det er for eksempel 
latterligt, at forligs-
manden ikke har 
nogle magtinstru-
menter at gribe til, 
når den ene part – 
som KL i det her til-
fælde – bare ikke vil 
rykke sig. 
 
Henning jørgensen,  
professor, Aalborg Universitet

Den danske model er død og begravet på det offentlige 
arbejdsmarked.

  Et gennemorganiseret arbejdsmarked med stærke 
lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.

  Centraliserede forhandlingsrunder, hvor overens-
komster aftales med få års mellemrum.

  En statslig forligsinstitution, der fremsætter mæg-
lingsforslag, når forhandlingerne er kørt fast.

  Et relativt lavt niveau af arbejdsstandsninger og 
andre konflikter.

  En aftalemæssig regulering af stort set alle forhold 
på arbejdsmarkedet.

Kilde: Professor emeritus Tim Knudsen, Københavns 
Universitet

den danske model
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Xplore og iXplore – trykte og digitale naturfagsssystemer

iXplore
Digitale naturfagssystemer med 
progression fra 1.-9. klasse

På opdagelse 
med Xplore

iXplore består af 15 websites, der sælges 
som klasseabonnement:

Kernestof og interaktive ressourcer
iXplore er fire helt nye digitale systemer til natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi. De digitale systemer 
indeholder naturfagligt kernestof og har fokus på tværfaglighed og progression fra 1.-9. klasse. 

iXplore indeholder et stort udvalg af digitale ressourcer i form af bl.a. opgaver med direkte respons,  artikler, 
 leksika, animationer, videoer, test, adaptive test og oplæsning af tekst. Ressourcerne giver læreren mulighed 
for også at sammensætte egne forløb. Kommunikationsmodulet holder styr på elevens opgavebesvarelser og 
bogmærker, og lader læreren skrive beskeder og noter til eleven og klassen.

Xplore er opbygget med et 
indbydende og overskueligt 
layout. Kernestoffet formidles 
gennem en letlæselig tekst og 
et væld af fotos, tegninger, kort 
og diagrammer m.m. 
For hvert opslag i elevbogen 
findes tilhørende praktiske 
opgaver i elevhæftet. I lærer-
håndbogen findes konkret 
vejledning til læreren samt 
kopiark med ekstraopgaver 
og valgopgaver til evaluering. I 
Xplore Geografi, Xplore Biologi 
og Xplore Fysik/kemi findes 
for hvert klassetrin tre fælles-
emner, der åbner for tvær-
fagligt samarbejde. 

Mød os på Skolemessen i 
Aarhus d. 10.-11. april (stand 
22) og få en præsentation af 
både Xplore og iXplore.

iXplore Natur/teknik 1
iXplore Natur/teknik 2
iXplore Natur/teknik 3
iXplore Natur/teknik 4
iXplore Natur/teknik 5
iXplore Natur/teknik 6
iXplore Geografi 7
iXplore Geografi 8
iXplore Geografi 9

iXplore Biologi 7
iXplore Biologi 8
iXplore Biologi 9
iXplore Fysik/kemi 7
iXplore Fysik/kemi 8
iXplore Fysik/kemi 9

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Se udgivelsestidspunkter på 
www.geografforlaget.dk

1.-9. klasse

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

På www.geografforlaget.dk 
kan du læse mere, bestille 
 gennemsynseksemplarer
og en måneds gratis 
prøveabonnement.

SKOLESTART 13

SKOLESTART 13

NYHEDER

NYHEDER

Xplore og iXplore er en ny generation af naturfagssystemer, der sikrer progression, 
 sammenhæng og tværfaglighed i naturfagsundervisningen fra 1.-9. klasse. 
Systemerne kan bruges både sammen og hver for sig.
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Xplore og iXplore – trykte og digitale naturfagsssystemer

iXplore
Digitale naturfagssystemer med 
progression fra 1.-9. klasse

På opdagelse 
med Xplore

iXplore består af 15 websites, der sælges 
som klasseabonnement:

Kernestof og interaktive ressourcer
iXplore er fire helt nye digitale systemer til natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi. De digitale systemer 
indeholder naturfagligt kernestof og har fokus på tværfaglighed og progression fra 1.-9. klasse. 

iXplore indeholder et stort udvalg af digitale ressourcer i form af bl.a. opgaver med direkte respons,  artikler, 
 leksika, animationer, videoer, test, adaptive test og oplæsning af tekst. Ressourcerne giver læreren mulighed 
for også at sammensætte egne forløb. Kommunikationsmodulet holder styr på elevens opgavebesvarelser og 
bogmærker, og lader læreren skrive beskeder og noter til eleven og klassen.

Xplore er opbygget med et 
indbydende og overskueligt 
layout. Kernestoffet formidles 
gennem en letlæselig tekst og 
et væld af fotos, tegninger, kort 
og diagrammer m.m. 
For hvert opslag i elevbogen 
findes tilhørende praktiske 
opgaver i elevhæftet. I lærer-
håndbogen findes konkret 
vejledning til læreren samt 
kopiark med ekstraopgaver 
og valgopgaver til evaluering. I 
Xplore Geografi, Xplore Biologi 
og Xplore Fysik/kemi findes 
for hvert klassetrin tre fælles-
emner, der åbner for tvær-
fagligt samarbejde. 

Mød os på Skolemessen i 
Aarhus d. 10.-11. april (stand 
22) og få en præsentation af 
både Xplore og iXplore.

iXplore Natur/teknik 1
iXplore Natur/teknik 2
iXplore Natur/teknik 3
iXplore Natur/teknik 4
iXplore Natur/teknik 5
iXplore Natur/teknik 6
iXplore Geografi 7
iXplore Geografi 8
iXplore Geografi 9

iXplore Biologi 7
iXplore Biologi 8
iXplore Biologi 9
iXplore Fysik/kemi 7
iXplore Fysik/kemi 8
iXplore Fysik/kemi 9

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Se udgivelsestidspunkter på 
www.geografforlaget.dk

1.-9. klasse

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

På www.geografforlaget.dk 
kan du læse mere, bestille 
 gennemsynseksemplarer
og en måneds gratis 
prøveabonnement.

SKOLESTART 13

SKOLESTART 13

NYHEDER

NYHEDER

Xplore og iXplore er en ny generation af naturfagssystemer, der sikrer progression, 
 sammenhæng og tværfaglighed i naturfagsundervisningen fra 1.-9. klasse. 
Systemerne kan bruges både sammen og hver for sig.

Folkeskole - dobbelt xplore.indd   1 01/03/13   15.50
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Børn skal fortælle, 
hvordan de oplever  
inklusion

8000 elever fra 5. og 7. klas-
se skal deltage i et panel, der 
fortæller om deres oplevelser 
med inklusion. Det er et af 
ti projekter til i alt 29 millio-
ner kroner, som ministeriets 
resursecenter for inklusion 
sætter i søen i sin netop fær-
diggjorte strategi. DLF har 
utålmodigt ventet på planen, 
men er meget positiv over 
indholdet.

400 klasser bliver valgt 
ud og skal svare på spørge-
skemaer om deres oplevelser 
med inklusion gennem tre år. 
Nogle af dem vil også blive 
observeret løbende. Det er en 
del af et program om elevers 
inklusion og udvikling til 12,5 
millioner kroner.

Ny undersøgelse:  
Høje forventninger 
skal gennemsyre 
hele skolen

Det er ikke nok, at man stiller 
høje krav til de dygtige elever. 
Hvis en skolekultur med høje 
forventninger skal være en 
succes, kræver det, at krav 
og forventninger er høje i alle 
interaktioner mellem ledere, 
ansatte og elever. Det viser 
en ny undersøgelse fra Dan-
marks Evalueringsinstitut.

»Det handler om, at skole-
lederen siger det højt: Her har 
vi høje forventninger til alle. Og 
så skal ledelse og lærere drøf-
te, hvad det betyder – blandt 
andet ’hvad kan påvirke vores 
forventninger til hinanden 
og eleverne i det daglige?’«, 
fortæller områdechef Katja 
Munch Thorsen.

Midt i marts sad undervisningsminister 
Christine Antorini og næstformand i DLF 
Dorte Lange sammen ud for det danske flag 
på uddannelsestopmøde i Amsterdam. Og 
Antorini lovede, at hun vil gøre, hvad hun 
kan for at få et tæt samarbejde med lærerne 
igen. 

Christine Antorini ser en rød tråd fra sid-
ste års topmøde i New York til dette års i 
Amsterdam:

»Det handler om kvalitetsudvikling i 
fællesskab med lærerne. Men man må også 
sige, at det er utrolig forskelligt, hvordan 
man arbejder med kvalitetsudvikling fra 
land til land fra meget standardiserede 
systemer, hvor det er beskrevet i detaljer, 
hvad en god lærer er, til helt decentralise-
rede systemer. Så selvom det er de 25 
bedst præsterende uddannelseslande, kan 
man ikke uddrage, hvilken praksis der er 
den rigtige vej at gå«.

»I Danmark har vi ikke nogen tekster eller 
standarder, der definerer god undervisning, 
og undersøgelser viser, at der også er meget 
forskellige holdninger til det. Og der kunne 
man overveje, om vi ikke skal sætte os ned 
og prøve at skabe en fælles forståelse – en 
ramme for, hvad god undervisning er«, siger 

Christine Antorini og understreger, at det 
ikke handler om gode lærere, men om god 
undervisning.

Dorte Lange: Ministeren undervurde-
rer alvoren
Når børne- og undervisningsminister Chri-
stine Antorini er optimistisk med hensyn til 
det fremtidige samarbejde med lærerne, har 
hun tilsyneladende undervurderet situatio-
nens alvor, sagde Dorte Lange på vej hjem 
fra topmødet: 

»Én ting er selve konflikten, men hvis re-
geringen og KL kommer igennem med det, 
de ønsker, så er der ikke længere garanti for 
tid til det engagerede teamsamarbejde el-
ler til at studere forskningsresultater og så 
videre«.

Christine Antorini lægger op til, at man i 
Danmark får skabt en ramme for evaluering 
af undervisning i form af en fælles forståelse 
af, hvad god undervisning er.

»Det vil i hvert fald kræve et meget grun-
digt forarbejde«, lyder Dorte Langes kom-
mentar. »Og lige nu er der en meget større 
udfordring foran os. Jeg synes, ministeren 
skulle bruge sine kræfter på at prøve at und-
gå den katastrofe, vi risikerer at stå over for«.

Undervisningsministeren og Lærerforeningens næstfor-
mand var til topmøde i Amsterdam sammen midt i konflikten.

ANtoriNi:  
Fælles national forståelse for, 
hvad god undervisning er
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Samarbejdet mellem ministeriet og DLF var på et lavpunkt, da Christine Antorini og Dorte Lange var på inter-
nationalt topmøde sammen.
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Læs flere 
nyheder på:

250 flere har søgt  
læreruddannelsen

15,7 procent flere havde søgt 
læreruddannelsen via kvote 2, 
da den ordinære frist udløb i 
mandags. De lærerstuderende 
glæder sig over fremgangen, 
men mener ikke, at man kan 
sammenligne med tidligere år 
på grund af de ændrede ansøg-
ningsforhold.

Ansøgerne til læreruddan-
nelsen skal være de bedste unge, 
derfor besluttede politikerne et 
karakterkrav om 7,0 på den nye 
læreruddannelse. Derefter har 
professionshøjskolerne og ud-
dannelsesministeren kørt kam-
pagner for at få flere til at søge 
ind på læreruddannelsen via 
kvote 2, sådan at de, der ikke har 
7,0 i gennemsnit, kan komme 
ind med en optagelsessamtale.

Mange lærere melder sig ind  
i DLF lige nu

•	 DLF: Afgangsprø-
verne skal ændres 
 

•	 DLF: Lærerindflydelse 
skal med i reformen 
 

•	 Kvote 2-ansøgere til 
læreruddannelsen kan 
nu søge helt til 15. maj 

•	 »God mad – let at 
lave« fylder 40 
 

•	 Næsten dobbelt så 
mange forældre kla-
ger over afslag på 
specialskole 
 

Metropol slipper for 
påbud 

Arbejdstilsynet har trukket sit 
udkast til påbud om arbejds-
miljøet på Læreruddannelserne 
Metropol tilbage, men slår fast, 
at det psykiske arbejdsmiljø skal 
undersøges yderligere. 

Rettelse: Redaktionen skal 
præcisere, at den udtalelse fra 
Arbejdstilsynet, som blev om-
talt i nummer 6, var et udkast 
til afgørelse og ikke en endelig 
afgørelse. Og at der i udtalelsen 
ikke stod, at der er en sam-
menhæng mellem indførelsen 
af en ny arbejdstidsaftale og 
problemerne med det psykiske 
arbejdsmiljø. Den sammenhæng 
stammer fra udtalelser fra til-
lidsrepræsentant Hans Henrik 
Koch .

Nu kan de næste 80 
millioner kroner til digi-
tale læremidler søges

Fra 2012 til 2015 skal der i alt 
uddeles en halv milliard kroner 
til indkøb af digitale læremidler. 
Puljen for 2013 er på 80 mil-
lioner kroner og kan søges fra 
nu og frem til nytår.

I år er puljen udvidet til at 
omfatte digitale læremidler i 
alle fag, mens det sidste år kun 
var læremidler i dansk, mate-
matik, naturfaglige fag og en-
gelsk, der kunne få tilskud.

Samtidig er tilskudsreg-
lerne ændret fra at dække 
alle digitale læremidler med 
et interaktivt element, til at 
læremidlerne nu skal have »en 
betydelig grad af interaktivi-
tet« for at være tilskudsbe-
rettigede.

KL i nyt udspil: Lærer-
ne skal efteruddanne 
sig uden for arbejdstid

Lærernes kompetencer skal 
have et løft, så folkeskolen kan 
gøre det bedre, hedder det i ud-
spillet »Udvikling gennem bedre 
uddannelser« fra KL. Mens 
kommunerne skal prioritere en 
målrettet efteruddannelse, må 
lærerne i højere grad lade sig 
efteruddanne uden for arbejds-
tiden.

KL sætter også fokus på 
overgangen fra udskolingen til 
starten af ungdomsuddannel-
sen og foreslår konkret, at man 
indfører linjer og toninger i fol-
keskolens ældste klasser.

Danmarks Lærerforening har ople-
vet en stor tilgang af medlemmer 
i perioden, hvor lærerne har sid-
det i overenskomstforhandlinger. 
Fra 1. februar til 21. marts er 731 
nye medlemmer kommet til Læ-

rerforeningen. Presset udefra får 
lærerne til at stå sammen om 
foreningen, mener formand for 
organisationsudvalget Per Sand.

Lærerstuderendes Lands-
kreds har fået 200 nye med-

lemmer den seneste måned. Der 
plejer at komme fire til fem nye 
om måneden. Den primære årsag 
er helt sikkert konflikten, siger 
næstformand Mads Bärenholdt.

Også på folkeskolen.dk 
strømmer de besøgende til. Den 
seneste måned har der været 
langt over 1.000 kommentarer 
og debatindlæg. Antallet af be-
søg på folkeskolen.dk er eksplo-
deret med cirka to en halv gange 
så mange besøgende den se-
neste måned som sidste år ved 
samme tid.
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Der sluttes op om DLF i en konflikttid. 
Demonstration på Christianborgs Slots-
plads onsdag den 20. marts.
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Over halvdelen af nyuddannede 
starter uden for faget

Et halvt år efter dimission er 25,1 procent af 
en årgang fra Læreruddannelsen i Aarhus, 
Via University College, ledige eller har fundet 
job inden for andre erhverv. 27,7 procent er 
under videreuddannelse. Mens de har uddan-
net sig, er ti procent af lærerstillingerne på 
landsplan blevet nedlagt. Formand for DLF 
Anders Bondo Christensen har forståelse for, 
at den økonomiske krise fører til stramninger, 
men mener, at folkeskolen er blevet nedprio-
riteret urimeligt meget.

»Det er kortsigtet, når regeringen, KL og 
lokalpolitikerne sparer på folkeskolen. Hvis 

vi skal klare os i fremtidig international kon-
kurrence, skal vi investere i folkeskolen. Det 
er dybt frustrerende, når så mange dygtige 
lærerresurser går til spilde«, siger Anders 
Bondo.

Mindre attraktiv uddannelse
Formand for Professionshøjskolernes Rektor-
kollegium Erik Knudsen mener ikke, at der 
uddannes for mange lærere – men han er 
enig i, at den nuværende beskæftigelsessitua-
tion er dårlig for faget.

»Der har været meget voldsomme bespa-
relser, og det kan gøre det mindre attraktivt 
at læse til lærer. Det er en fælles opgave at 
sikre job til de nyuddannede, så det må vi gå 
i dialog med kommunerne om«, siger han.

Aarhus Kommune: Stabil økonomi nu
I Aarhus Kommune har folkeskolen de 
seneste år været ramt hårdt af besparelser. 
Rådmand for Børn og Unge Kristian Würtz 
mener dog, at folkeskolen prioriteres højt.

»Mange kæmper med besparelser og 
faldende børnetal. I Aarhus har skolerne 
haft et overforbrug i en årrække, så det har 
krævet ekstra besparelser at rette op på. Nu 
har vi en stabil økonomi, og der er tegn på, 
at børnetallet stiger, så jeg håber, vinden ven-
der. Selvom det er godt, at nogle finder job i 
andre erhverv, er det bestemt ikke meningen 
efter fire års uddannelse«, siger han. 
jje@dlf.org 

52,8 procent af de nyuddannede fra Læreruddannelsen i Aarhus, Via University College sommeren 
2011, arbejdede ikke som lærere et halvt år efter dimissionen. Dybt frustrerende beskæftigelsessituation, 
siger Anders Bondo.

TeksT Jennifer JenSen
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Udvikler it-læremidler

Barsel

Buschauffør

Sygemeldt

Sangerinde

Sælger

Taxavognmand
Åbnet egen garnbutik

Flyttet til Frankrig

En undersøgelse af dimittenderne fra læreruddannelsen Aarhus, VIAUC, sommeren 
2011 viser, at kun 47,2 procent arbejder som lærere et halvt år efter dimissionen. 
Cirka halvdelen af de øvrige er under videreuddannelse, mens 25,1 procent er 
ledige eller har fundet job i andre erhverv. 

Kilde: Dimittendundersøgelsen, Læreruddannelsen i Aarhus, rapport 
nummer 4 af Lisbeth Lunde Frederiksen og Solveig Troelsen.

Grafik: Peter Yde Jensen
Research: Jennifer Jensen
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Coach

Flyttet til Berlin

Guide

Klasseassistent

Konsulent

Leder af kundeservice/kasselinje

Løntilskudsjob 

Omsorgsmedhjælper

Pædagogmedhjælper

På højskole 

Salgsassistent 

Skolepædagog 

Skolesekretær

Støttelærer for
handicappede

Teenkonsulent 

Vikar 

Bartender

Mød Fire  
diMittender
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Teenkonsulent, bartender, social- og sundhedsunderviser, læremiddeludvikler, buschauffør og vekslende vikarstillinger.  
Det var ikke lige umiddelbart dét, de lærerstuderende på VIAUC i Aarhus havde forventet at lave, når de blev  

færdiguddannede. Ikke desto mindre viser en undersøgelse foretaget et halvt år efter dimission, at  
flere end halvdelen af de nyuddannede fra sommeren 2011 ikke er ansat som lærere.  

Folkeskolen  har set på, hvor nogle af dimittenderne er i dag – mere end halvandet år efter at uddannelsen blev færdiggjort.

»Bare rolig – I kommer til at vælte jer i job«. 
Sådan lød meldingen, da Lone Katborg 
startede på læreruddannelsen i 2007. De 
studerende blev opfordret til at vælge 
linjefag udelukkende ud fra interesser, 
for efterspørgslen efter lærere ville være 
stor uanset fagkombination. Men i løbet af 
uddannelsens fire år blev virkeligheden en 
anden.

»Da jeg startede, overvejede jeg på intet 
tidspunkt, at jeg kunne ende som arbejds-

t e k s t :  J e n n i f e r  J e n s e n  •  g r a f i k :  P e t e r  Y d e  •  f o t o :  s i m o n  J e P P e s e n

diMittend  
 uden for faget

ViKAr løs. Så det var forfærdeligt at dimittere i en 
tid, hvor lærermangel var blevet til lærerfy-
ringer«, fortæller Lone Katborg. 

I løbet af den sidste tid på uddannelsen 
oplevede hun, hvordan der blev pisket en de-
motiverende stemning op, for både a-kassen, 
medier, undervisere og de studerende talte 
om, at jobmarkedet så håbløst ud. De første 
måneder som nyuddannet tilbragte Lone Kat-
borg da også som ledig.

»Det var enormt hårdt at være arbejdsløs. 
Jeg kunne næsten ikke holde det ud. Nogle si-
ger ’nyd det’, andre forsøger med et ’der skal 
nok dukke noget op’, men det er svært, når 
man ved, at det ikke nødvendigvis kommer 
til at ske. Jeg elsker at undervise og havde 

Lone Katborg
26 år

Linjefag i dansk, samfundsfag og  
kristendomskundskab.  

Netop begyndt i tredje vikariat på  
Søndervangskolen i Hammel.

Lone Katborg vidste godt, at hun ikke kun skulle undervise 
i sine linjefag, når hun blev færdiguddannet. I dag er hun 
vikar i otte forskellige fag.
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Da jeg startede, 
overvejede jeg på 
intet tidspunkt, at 
jeg kunne ende som 
arbejdsløs. Så det 
var forfærdeligt at 
dimittere i en tid, 
hvor lærermangel 
var blevet til lærer-
fyringer.
Lone Katborg,  
vikar på søndervangskolen i Hammel

selvfølgelig taget uddannelsen for at komme 
i arbejde, så det var virkelig hårdt at møde 
alle afvisningerne«, siger hun.

Lone Katborg oplevede, at mange døre 
lukkede sig, fordi hun kun havde tre linje-
fag. Hun var fra den første årgang på den 
nye læreruddannelse, så skolelederne var 
vant til ansøgere med undervisningskompe-
tencer i flere fag, end hun har. Fra a-kasse 
og jobcentre blev hun mødt af bureaukrati 
og følelsen af, at der blev sat spørgsmåls-
tegn ved hendes egen interesse i at få et 
arbejde.

Efter 13 uger indgik Lone Katborg selv en 
aftale om at komme i løntilskudsjob fra sep-
tember 2011 til april 2012 ved Søndervang-
skolen i Hammel, hvor hun også tilbragte 
sin praktik på uddannelsens fjerde år. Det 
har efterfølgende ført til vikariater samme 
sted, først fra april til sommeren 2012, der-
efter fra sommeren til marts og nu fra marts 
til denne sommer. 

»Vikariaterne har givet mig meget erfa-
ring, for jeg underviser i mange forskellige 
fag, som jeg ikke havde på læreruddannel-
sen. Og både mellemtrin og udskoling. Men 
jeg håber selvfølgelig, at det engang kan 
føre til en fast stilling med mine linjefag«, 
siger hun. 

Sådan kommer du ind  
på arbejdsmarkedet
Konsulent ved Lærernes A-kasse Uffe Bastholm giver sine  
bedste råd til, hvordan man som dimittend kan forbedre sine  
jobmuligheder.

Mens du stadig går på  
uddannelsen
  Forsøg at få et studierelevant arbejde. Det 

skaber netværk, giver erfaring og ser godt 
ud på CV’et. 

  Brug dine praktikker aktivt, og hold kon-
takten til skolerne ved lige.

  Vælg linjefag, der interesserer dig, og gå 
efter at blive den dygtigste lærer, du kan. 
Det kan være risikabelt at vælge linjefag, 
ud fra hvad der er mangel på ved stu-
diestart, for det kan ændre sig meget på 
fire år.

  Kom til orienteringsmøde på dit uddan-
nelsessted om a-kasse og fagforening, 
så du er rustet til situationen som jobsø-
gende. Se mere på dlfa.dk

når du er dimitteret
  Meld dig ledig i Lærernes A-kasse. Så bli-

ver du indkaldt til vejledningsmøde, hvor 
du lærer at navigere imellem de forskel-
lige krav, der er til ledige. Her kan de også 
hjælpe med sparring på ansøgninger eller 
andet.

  Brug dit netværk. Kontakt dine praktik-
skoler og fortæl, hvorfor du havde en god 
oplevelse der og derfor søger arbejde hos 
dem. Tænk over, hvem du kender, der 
enten har ansættelsesansvar eller kunne 
tænkes at kende til ledige stillinger. 

  Skriv motiverede ansøgninger med ind-
hold i stil med: »Jeg har valgt jer, fordi …«. 
Få sparring på dem, enten af andre ledige 
kammerater fra studiet eller af en, der har 
ansættelsesansvar – på en skole eller et 
andet sted. Der er også gode råd at hente 

på dlfa.dk, karrierevejviser.dk, jobzonen.dk 
og jobindex.dk

  Brug dine ledige studiekammerater til at 
sparre omkring oplevelsen af at være ledig. 
Det er godt at få talt ud om de frustratio-
ner, det kan medføre, og opdage, at andre 
er i samme båd. Det er vigtigt ikke at lade 
sig slå ud af situationen. Når der er mange 
om buddet, er der også mange afslag, så 
det er vigtigt ikke at tage dem personligt. 

  Når du søger job, så tag rundt til skolerne 
og aflever din ansøgning personligt, hvis 
det er muligt. Du udviser gåpåmod, og 
det giver meget, at de får sat ansigt på en 
ansøger.

  Det første job behøver ikke være en fast 
stilling. Det handler om at få foden inden-
for. Så søg vikararbejde – det giver erfa-
ring og skaber netværk. 

  Det er i dagpengesystemet muligt at tage 
seks ugers selvvalgt uddannelse, for ek-
sempel inklusionskonsulent, coaching og 
vejledning, klasserumsledelse, projektle-
delse eller kommunikation. Du kvalificerer 
dig ved at få efterspurgte kompetencer og 
sender dermed et godt signal på dit CV.

  Du har ret til offentligt løntilskudsjob eller 
virksomhedspraktik fra din første dag på 
dagpenge. Kontakt dit jobcenter og hør, 
hvordan de kan hjælpe dig. Det er især en 
god mulighed, hvis du ikke har særlig me-
get erfaring som lærer.

  Søg også andet meningsfuldt, midlertidigt 
arbejde. For eksempel pædagogmedhjæl-
per i en skolefritidsordning – det giver god 
erfaring med børn, energi til og et boost til 
dit CV. Et alternativt arbejde er bedre end 
intet arbejde.
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Randi Jepsen 
følte, at hendes 

alder og meritlæ-
reruddannelsen 

gjorde det umu-
ligt for hende at 
få et job i folke-

skolen. 

SociAl- og  
SundhedS- 

underViSer

randi Jepsen
61 år

Linjefag i dansk og naturfag.
Underviser på Randers Social- og Sundheds-

skole, Djursland-afdelingen.

På læreruddannelsen fik Lasse Vang en 
matematikunderviser, som var god til at 
forklare, hvordan man kan inddrage it i 
undervisningen. Lasse Vang havde selv 
interesseret sig for it i mange år, så hans 
fokus på uddannelsen lå hurtigt klart. Han 

it-udViKler
søgte praktik på en skole i Hammel, der slog 
sig op på at gøre særligt meget ud af it. Sko-
len havde ganske rigtigt god fokus på it og 
masser af udstyr, men han oplevede, at læ-
rerne manglede gode digitale undervisnings-
materialer til matematikundervisningen.

»Udstyret var i orden, men indholdet 
manglede. Det svarer lidt til at give folk en 
tom bog og bede dem om selv at skrive ind-
holdet«, siger Lasse Vang.

Han kunne selv programmere en smule, 
så han udviklede nogle simple programmer 
til brug i matematikundervisningen. Han prø-
vede dem af i sin praktik, og de blev hurtigt 
en succes på skolen, som også endte med 
at beholde programmerne, efter at Lasse 
Vang vendte tilbage til sin uddannelse. Her 
fortsatte hans interesse for it i matematikun-
dervisningen, som han også skrev bachelor-
opgave om.

Kort efter Lasse Vangs dimission fik han 
en fuldtidsstilling på en tosproget privat-
skole i Aarhus. I løbet af de ni måneder, 
han arbejdede der, startede han i sin fritid 
virksomheden Danviden, hvor han udviklede 
digitale læremidler, som han brugte i sin egen 
undervisning.  

»Det var fedt at kunne afprøve læremid-
lerne med eleverne, for det er vigtigt for 
mig, at det ikke bare fungerer som en bog på 
nettet. Det skal aktivere eleverne og kunne 
noget ekstra. Og samtidig selvfølgelig leve op 
til kravene om del- og trinmål, bygge på den 
rette didaktik og være let at gå til«, forklarer 
han.

Sommeren 2012 lagde han undervisnin-
gen bag sig og startede på kandidatstudiet i 
it-didaktisk design ved Aarhus Universitet. 
Sideløbende fokuserer han også på sin virk-
somhed, hvor han netop har udgivet matema-
tiksystemet »Skoledu«.

Lasse Vang er glad for den retning, han 
har taget. Han mener, at læreruddannelsen 
giver en god mulighed for at se i andre ret-
ninger – og især når jobbene er få, kan man 
blive presset til at tænke kreativt og afprøve 
noget nyt.

»Jeg vil ikke afvise, at jeg engang skal un-
dervise i folkeskolen igen, for det kan jeg rig-
tig godt lide. Men lige nu er der et behov for 
nogle digitale læremidler, så der kan jeg være 
med til at gøre en forskel, fordi jeg har min 
didaktiske forståelse fra læreruddannelsen«, 
siger han.  

Lasse vang
26 år

Linjefag i matematik, historie og samfundsfag.
Udvikler digitale læremidler til matematik og 

studerer til kandidat i it-didaktisk design.
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dimittend- 
undersøgeLsen
Foretaget i foråret 2012 blandt di-
mittenderne fra sommeren 2011 på 
læreruddannelsen Aarhus, VIAUC. 

211 ud af 365 dimittender deltog, 
hvilket giver en deltagelse på 57 
procent.

Bag undersøgelsen står  
Lisbeth Lunde Frederiksen  
og Solveig Troelsen.

Randi Jepsen havde arbejdet som ergoterapeut 
i mange år, da hun som 57-årig pludselig fik den 
tanke, at hun ville lægge sit arbejdsliv om. Hun 
kunne godt lide at undervise, og hun ville gerne 
arbejde med børn. Da hun fandt ud af, at hun 
var kvalificeret til meritlæreruddannelsen, blev 
beslutningen hurtigt truffet: Hun skulle være 
folkeskolelærer.

»Det var ikke altid lige nemt som selvstændig 
ergoterapeut. Så det var en nem beslutning at 
starte på meritlæreruddannelsen. Der var masser 
af lærerjob at få – vi fik at vide, at vi bare kunne 
vælge og vrage. Det lød jo fantastisk«, fortæller 
hun.

I løbet af uddannelsens to år oplevede hun, 
hvordan jobmarkedet ændrede sig. Det så plud-
selig ikke helt så lyst ud som forventet. Alligevel 
søgte hun efter dimissionen optimistisk adskillige 
stillinger, særligt vikariater. Men ansøgningerne 
førte kun til afslag. 

»Det begyndte at se håbløst ud. Jeg var indstil-
let på, at det ville blive sværere at få job end for-
ventet, men jeg havde ikke regnet med, at det ville 
være så svært, som det var«, siger hun og fortsæt-
ter: »Jeg følte, at mine ansøgninger blev nedpriori-
teret i de store ansøgerpuljer, og det virkede, som 

om der var en fordom om, at meritlærere ikke kan 
det samme som de almindeligt læreruddannede. 
Det virkede uretfærdigt, for jeg følte mig godt 
klædt på både fagligt og pædagogisk«.

Efter to-tre måneders ledighed, der føltes som 
en evighed, førte de utallige ansøgninger til en 
samtale, hvorefter hun startede som tilkaldevikar 
med supplerende dagpenge. Under vikariatet på-
pegede en ansat på jobcentret, at Randi Jepsens 
CV passede perfekt til en stilling som underviser 
på en social- og sundhedsskole. 

Det åbnede hendes øjne for en ny mulighed. Af 
sted kom de uopfordrede ansøgninger til områdets 
uddannelsessteder – og de gav hurtigt pote. En 
uge efter at den sidste faste opgave i vikariatet op-
hørte, fik Randi Jepsen et vikariat som underviser 
i naturfag og rehabilitering på Randers Social- og 
Sundhedsskole. Det førte kort efter til et fast job 
samme sted.

»Jeg havde aldrig tænkt den tanke, at lærerud-
dannelsen skulle føre til andet end et folkeskole-
lærerjob. Men i dette job kombinerer jeg begge 
mine uddannelser. Jeg føler virkelig, at jeg er 
endt på rette hylde – og som det ser ud lige nu, 
har jeg ingen planer om at vende tilbage til et job 
på en folkeskole«. 

Lige nu er der et 
behov for nogle 
digitale læremid-
ler, så der kan jeg 
være med til at 
gøre en forskel, 
fordi jeg har min 
didaktiske forstå-
else fra lærer  - 
uddannelsen.
Lasse Vang,  
udvikler digitale læremidler til  
matematik og studerer til kandidat  
i it-didaktisk design

Lasse Vang oplevede lærernes frustration over at mangle gode digitale læremidler til matematik, da han var i praktik. Så han 
udviklede nogle selv.
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Anders Haldrup har været frivillig ved 
forskellige organisationer, siden han var 
teenager, og sideløbende med læreruddan-
nelsen fandt han også tid til at være frivillig 
i en kristen organisation, Børne- og Ung-
domsOase. Han var glad for organisationen, 
og organisationen var glad for ham. Så da 
han dimitterede, tilbød de ham en nyop-
rettet stilling som teenkonsulent. Anders 
Haldrup bed på med det samme.

»Jeg er selv kristen, og det er vigtigt for 
mig, at kirke skal være fedt og give mening 
for teenagere. Samtidig synes jeg, at arbejdet 
giver en rigtig god kontakt til de unge«, siger 
han. 

Arbejdet som teenkonsulent består blandt 
andet af at arrangere events, der samler 7.-
10. klasser, for eksempel konfirmandlejre. 
Anders Haldrup løser også opgaven som 
lokalkonsulent, hvor han er med til at starte 
ungdomsklubber op ved lokale menigheder. 

Organisationens kontor ligger på Anders 
Haldrups forhenværende praktiksted Rude-
høj Efterskole i Odder – og netop denne pla-
cering passer ham glimrende. Siden han selv 
gik på efterskole, har han haft lyst til at være 
det samme for udskolingselever, som hans 
efterskolelærere var for ham. Noget andet – 
og mere – end »bare« en lærer.

Gennem uddannelsen var han i tæt kon-
takt med forstanderen på efterskolen, som 
ofte gav udtryk for, at han gerne ville ansætte 
Anders Haldrup på skolen, hvis der var mu-
lighed for det, når han var færdiguddannet. 

»Jeg er selvfølgelig optaget af det faglige, 
men jeg synes, elevernes personlige  
udvikling er mindst lige så spændende«.
Anders Haldrup, 
teenkonsulent, TeenOase, og efterskolelærer, Rudehøj Efterskole

teenKonSulent

anders HaLdrup
29 år

Linjefag i dansk og idræt. 
Teenkonsulent i TeenOase og timelærer  

samt støtteperson på Rudehøj Efterskole. 

Året før dimissionen ansatte skolen dog en 
række nye lærere, så en fastansættelse kun-
ne det ikke blive til. Men da Anders star-
tede som teenkonsulent, blev han samtidig 
timelærer og støtteperson på efterskolen.

»Jeg er selvfølgelig optaget af det faglige, 
men jeg synes, at elevernes personlige 
udvikling er mindst lige så spændende. På 
efterskolen gennemgår de en dannelses-
proces, og det er rigtig fedt at være en del 
af det som en slags støtte- eller mentorper-
son«, siger han.

Teenkonsulentstillingen fylder nu om-
kring 2/3 af Anders Haldrups arbejdstid, 
mens efterskolen har den sidste tredjedel. 
Han føler, at han står i en god venteposi-
tion til en fuldtidsstilling på efterskolen, 

men samtidig har han svært ved at slippe 
konsulentjobbet.

»Da jeg startede som konsulent, havde 
jeg den indstilling, at det kun skulle være mit 
job, indtil jeg forhåbentlig engang kunne få 
fuld tid på efterskolen. Men konsulentarbej-
det er spændende, så jeg ved faktisk ikke, 
om jeg uden tøven ville sige ja til en fuldtids-
stilling som lærer på efterskolen lige nu. Jeg 
kan godt lide, at mit job veksler imellem de 
to steder«, siger han. 
jje@dlf.org

Anders Haldrups interesse for frivilligt arbejde har ført til 
hans nuværende konsulentjob, som han supplerer som 
timelærer på en efterskole.
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Matematik  ·  0.-10. klasse

Deltag i testen – helt gratis!
Netop nu har du en enestående mulighed for at teste Danmarks  
første digitale matematiksystem. Vi inviterer dig til at teste  
MaxiMat sammen med dine 4. og 7. klasser. Det er helt  
gratis at være med – vi ønsker blot at høre din mening, når  
testperioden er færdig. 

Tilmeld dig allerede i dag 
Send en mail til bka@alinea.dk allerede i dag. Husk at oplyse
skolen navn, adresse, klassebetegnelse og navn. Du kan også
læse mere om MaxiMat, testperioden og tilmelde dig ved at 
scanne QR koden eller klikke ind på maximat.dk.

– det digitale matematiksystem

•	 Digitale	muligheder	til	at	fremmer	elevernes	forståelse  
 MaxiMat er et overskueligt grundsystem bygget op om Fælles Mål   
 og faglige pointer. I MaxiMat er der en naturlig brug af digitale 
 medier til at fremme elevernes forståelse af matematik.

•	 Undervisningsforløb	klar	til	brug
 Du kan bruge de færdige undervisningsforløb, som matcher de  
 faglige emner, du skal undervise i til foråret.

Vil	du	teste	
MaxiMat?  
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»Autonomy comes from 
skills. Skills does not come 
from autonomy«. 
Ben Levin, pædagogikprofessor, ontario, Canada 

Bachelorprojekter fra læreruddannelsen kan 
være spændende som en god krimi – og lige 
så interessante som et fragtbrev!

I 2012 har vi haft fornøjelsen af at vurdere 
næsten 70 professionsbachelorprojekter, som 
sammen med de studerendes eksamenspræ-
stationer blev vurderet til karakteren 10 eller 
12. Det er altså nogle af de bedste projekter, 
vi har studeret. Og som alle andre kan se på 
Lærerprofession.dk

Vi har læst spændende og engagerede 
projekter. Besvarelser med gode ideer og 
skarpe analyser. Vi har oplevet nerve og 
originalitet. Men vi har også set opgaver, 
som krævede en ekstra kop kaffe for at glide 
ned. Fordi man kunne komme i tvivl om, 
hvor forankret besvarelsen var i det, at den 
studerende om kort tid skal ud at arbejde 
som lærer. 

Bachelorprojektet og den tilhørende 
mundtlige eksamen er en del af den afslut-
tende lærereksamen, så projektet er så at 
sige den studerendes svendestykke. Efter at 
have fordybet sig i en selvvalgt lærerfaglig 
udfordring skal han vise, at han kan forstå, 

formidle og forholde sig kritisk-konstruktivt 
til en problemstilling. Og overbevise sig selv 
og andre om, at han gennem uddannelsen er 
blevet klædt professionelt på til at gå ud at 
begynde på den spændende og svære proces, 
det er at blive en dygtig lærer.

Den studerendes undren
Efter læsning af de mange opgaver har 
vi opstillet syv punkter, som vi mener er 
centrale for et godt professionsbachelor-
projekt:
•   Indholdet tager afsæt i den studerendes 

undren, nysgerrighed og lyst til at udvikle 
egen og andres praksis.  

•   Projektet har fokus på et konkret område i 
skolen, som ønskes analyseret og udviklet.

•   Problemformuleringen er præcis og lægger 
ikke op til at finde én sandhed, men skal 
derimod give afsæt til at kunne undersøge 
forskelle, forandringer, dilemmaer og hand-
lemuligheder.

•   Der er en klar og konsistent disponering af, 
hvad og hvordan der bliver analyseret.

•   Den teori, der anvendes, diskuteres; den 
bruges til at kvalificere projektets empiriske 
undersøgelser, og der henvises til interna-
tional forskning, som diskuteres i forhold 
til praksis.

•   Sproget er korrekt og sprudlende, og der er 
en fremdrift i formidlingen, som giver lyst 

til at læse videre – gerne med korte opsam-
linger undervejs, som skaber overblik og 
sammenhæng.

•   Konklusioner og fremadrettede anbefalin-
ger og perspektiveringer kan bidrage til at 
udvikle lærernes undervisning og elevernes 
læring i skolen.

Med grundlæggende akademi-
ske arbejdsmetoder skal 
den studerende, som der 
står i bestemmelserne, 
kunne »anlægge relevante 
perspektiver i analysen 
af lærerfaglige temaer 
og problemstillinger 
samt identi-

I det gode projekt analyserer den lærerstuderende undervisningen og skolehverdagens udfordringer ud fra 
flere perspektiver. I det småkedelige bachelorprojekt stables teorireferencer som Duplo-klodser, som der så 
ikke leges meget med i empiri- og praksisafsnittene. 

Hvad er  
et godt bachelorprojekt?

susanne eskildsen  
studieleder på  
læreruddannelsen ved  
professionshøjskolen 
lillebælt

hanna Mølgaard  
Chefkonsulent ved  
professionshøjskolen 
via

thorkild thejsen  
projektleder for  
lærerprofession.dk

KronIK

debatteret
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illustration: M
ai-britt bernt jensen

ficere mulige dilemmaer og modsætningsfor-
hold i professionsudøvelsen eller i rammerne 
herfor«. 

Den studerende er netop lærer-
studerende. Han skal kunne an-
vende et videnskabeligt sprog, 
men ikke til teoretisk tørsvøm-
ning. 

Teori, empiriske undersøgelser og videnskab 
skal bruges til at belyse skolehverdagen og 
dens rammevilkår.

Nærhed og distance
Man er selvfølgelig ikke blevet en dygtig lærer, 
fordi man har fået 10 eller 12 for sit projekt. 
Men man kan lægge et solidt fundament for 
det kommende arbejde ved i bachelorprojek-
tet at gå i dybden med problemstillinger fra 
skolen og ved at vise, at man kan gennemføre 
og evaluere undersøgelser i og af skolepraksis. 
Det er ikke nok at kunne referere, hvad andre 
refererer Jürgen Habermas eller Niklas Luh-
mann for. Det er ikke nok at fortælle engageret 
om, hvor søde eleverne var i praktikken, eller 

at meddele, »at Ove Kaj Pedersen har skrevet 
en rigtig god bog«. At kunne bruge teori og 
forskningsresultater er langtfra det samme 
som blot at kunne referere dem. 

Bachelorprojektet kan derimod være et 
godt afsæt for med tiden at kunne blive den 
intuitive undervisningsekspert, som er nærvæ-
rende i relationen til eleverne, og som samti-
dig kan anlægge den professionelle distance, 
som skal til for at få det nødvendige over- og 
indblik. I det gode projekt bruges teori, em-
piri og forskning til at analysere og kvalificere 
overvejelserne om praksis, og det handler 
meget om måden, den valgte problemformule-
ring afhandles på. Rammerne for bachelorpro-
jektet skal give råderum, så den studerende 
kan udfolde sin personlige, professionelle un-
dren og analyse. Men disse rammer bliver ikke 
altid fyldt ud. Urimeligt forenklet kan man 
sige, at det pæne, men lidt småkedelige pro-
jekt har et afsnit med teorireferencer, der er 
stablet som Duplo-klodser, hvor de sikre klod-
ser er Wolfgang Klafki og Knud Illeris. Plus et 
skvæt Vygotsky-ZNU og et drys af Ziehes »gode 
anderledeshed« uden egentlig analytisk anven-
delse i empiri- og praksisafsnittene.

Kontraster, dilemmaer og bevægelser
Det gode bachelorprojekt er ikke en udvidet 
rapport om, hvordan det gik i praktikken, 
men en argumenteret analyse af en lærerfaglig 
problemstilling i flere perspektiver. 

I det gode bachelorprojekt  
bruger den studerende sin  
undren til at se på kontraster. 

Han kan sagtens tage udgangspunkt i sin 
praktikundervisning, men ved måske også at 
undersøge, hvordan der arbejdes i parallelklas-
sen, eller ved at skifte perspektiv, så skolehver-
dagen også ses fra elev- eller forældreside, kan 
der komme spændende kontraster frem, som 
ikke ses, hvis alt kun tolkes ud fra et lærerper-
spektiv.  

Det gode bachelorprojekt er ikke en 100 
procent sikker vaccination mod praksischok. 
Med ved at kaste lys ind fra mange sider kom-
mer der kontraster, dilemmaer og bevægelser 
frem, som det er nødvendigt at se og fortolke 
for at kunne udvikle den professionelle døm-
mekraft, der er brug for i arbejdet som reflek-
terende, kritisk-konstruktiv praktiker. 

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk: fagbladet folkeskolen og professionshøjskolerne har oprettet lærerprofession.dk  
for at fremme videndeling og diskussion om lærerpraksis og professionsudvikling ved at offentliggøre gode 
bachelorprojekter fra læreruddannelsen og gode pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.
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fået øjnene op for dette absurde teater. Vi 
lever ikke i en diktaturstat.

Tak til jer for en kæmpe indsats. Det giver 
masse af energi langt ind i systemet.

Skuffelsen kan rettes flere steder hen. Jeg 
tror, vi er mange, der havde forventet en me-
get mere markant lederforening, der i stedet 
for at sidde i skyggen af de gamle mænd klart 
og tydeligt havde tilkendegivet deres behov 
i fremtidens skole. Helt fint med mere team-

samarbejde, mere tilstedeværelse – hvis det 
giver mening, mere ledelse og mere af al ting.

Vi har behov for en aftale – siger også I. 
Den får vi ikke på denne måde.

At vi sagtens kunne have brugt A08, er 
én ting, men vi har brug for en aftalestyring 
i skolen, det må også I, i klare og utvetydige 
udsagn, være med til at forklare KL. Det var 
en befrielse i sidste uge at læse skolelederen 
fra Skanderborgs indlæg. Der er mange af 
hans slags blandt vore ledere. Stå frem og lad 
os sammen skabe fremtidens skole. Det er 
der brug for. Vi må stå sammen og løfte opga-
ven. I KL har de ikke i sinde at sikre freden på 
skoleslagmarken. De er bare krigslystne. 

Vi skal have mest muligt ud af skattekroner-
ne, har været et udsagn fra Corydon.

Nu er det lige, jeg spørger mig selv, om de 
sidste dages annoncer mod lærerne og Dan-
marks Lærerforening er noget særligt godt 
eksempel herpå.

Det hører ingen steder hjemme, at KL 
med skattekroner tilsviner en hel medarbej-
dergruppe.

Krigen vinder KL måske, men freden ska-
bes ikke på den måde. Efter konflikten skulle 
hverdagen jo gerne komme til at fungere igen. 
Det er ikke min opfattelse, at medlemmerne 
denne gang blot stiller sig op og vender den 
anden kind til. Der skal mere end en alminde-
lig undskyldning til, og det ligger ikke lige til 
KL. Man skaber ikke engagerede, begejstrede 
og ansvarsfulde lærere som fundament for 
en stærk folkeskole på ruinerne af en ødelæg-
gende, meningsløs hetz og konflikt.

Den første uge i lockouten har været for-
rygende. Det er en yderst alvorlig situation, 
vi befinder os i, men det har bestemt ikke 
ødelagt medlemmernes humør, kreativitet og 
entusiasme. Ligegyldigt hvor man har befun-
det sig i landet, har billedet været det samme. 
Medlemmerne har bestemt sat deres præg 
på bybillederne, og tak for det. Overalt har 
befolkningen mødt lockoutede, der med rette 
har gjort opmærksom på den forstokkede 
måde, de er blevet angrebet på af fire gamle 
mænd, der bare lader sig styre af landets 
»godfather«.

På usmagelig vis sendte han først sms til 
SAS, og nu er turen så kommet til os. Heldig-
vis har landets befolkning, ikke mindst takket 
være jer medlemmers ildhu og engagement, 

DLF mener
Per Sand PederSen  
formand for dLf’S organiSationS-  
og arbejdSmiLjøudvaLg 
 

Skattefinansieret 
tilsvining

debatteret

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Flemming Ast: 
»Lærerløn. det kan ikke være 
rigtigt, at dennis Kristensen 
blander sig …«.

Lone Bendtsen: 
»jeg synes nu nok, formanden 
for foa har ret til at blande sig, 
når det blandt andet er hans 
medlemmer, der bliver snydt. 
en eventuel lønkompensation 
for dårligere arbejdsforhold må 
ikke komme fra de andre of-
fentligt ansatte …«.

Anders Hede: 
»den er lidt svær. for jeg har 
det bare sådan, at hvis man al-
ligevel smadrer vores rettighe-
der, ja, så skal der eddermame 
kompensation til, hvis jeg skal 
mønstre nogen som helst mo-
tivation efterfølgende …«.

Karsten Solberg: 
»undskyld, men det her er da 
fuldstændig sort. det må følge 
enhver logik, at dLf, i fald den 
ikke kan få opfyldt egne ønsker 
i den igangværende konflikt, 
tilstræber en højest mulig løn-
kompensation til lærerne, hvis 
det er muligt …«.

Niels Christian Sauer: 
»… bestik lærerne. få dem til 
at tage pengene og løbe lige-
som gL-toppen (gymnasie-
skolernes Lærerforening), der 
i dag sidder tilbage med mo-
ralske tømmermænd, foragtet 
af såvel sine egne medlemmer 
som den øvrige fagbevægelse. 
jo, det er en kort varme at p… i 
bukserne …«.

}Klip fra kommentarer til ny-
heden »KTO: Højere lærerløn 
må ikke gå ud over andre«

debatteret

 Man skaber ikke 
engagerede, begej-
strede og ansvars-
fulde lærere som 
fundament for en 
stærk folkeskole på 
ruinerne af en øde-
læggende, menings-
løs hetz og konflikt.
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til 
Folkeskolen nummer 9 skal være redaktionen i hænde senest  
mandag den 22. april klokken 9.00.

C.C. Rasmussen, formand for Danmarks Skolebibliotekarer 

Undergravende, Balle
Kære Anders Balle.
Jeg har i de snart 14 år, hvor jeg har været formand for Dan-
marks Skolebibliotekarer, hørt mange udtalelser om samarbej-
det mellem skole- og folkebibliotekerne.

Ingen steder har jeg mødt udtalelser, der blot er i nærheden 
af de udtalelser, som du kommer med på et møde på Ørestad 
Bibliotek den 14. marts i år. Debatten er optaget på video og til-
gængelig på YouTube.

Dine udtalelser om skolebiblioteket og skolebibliotekarerne 
på det møde er dybt utilstedelige, krænkende og undergra-
vende.

Jeg citerer ordret: »Man bruger al sin tid på at fortælle om sin 
specialfaglighed. Det drejer sig kun om at redde sin egen røv«. 

Din ironisering over, at du ikke kan se forskel på skolebib-
liotekarer og folkebibliotekarer, er 
virkelig malplaceret. Citat: »Det er 
for mig ligegyldigt, hvem der udfø-
rer arbejdet«. (Sic!)

Du fortæller de folkebibliote-
karer, der sidder i salen, at de har 
en længere uddannelse end skole-
bibliotekarer. Derfor forventer du, 
siger du, mere af dem, når de skal 
ud på skolerne. Og det der med 
didaktisering, siger du, kan de vel 
bare lære. Du ved udmærket godt, 
at skolebibliotekarer har en femårig 
uddannelse.

Jeg citerer igen ordret: »Det er 
helt åbenlyst oplagt, at vi skal have 
et meget tættere samarbejde og må-
ske endda en sammensmeltning«. (Sic!)

Du taler også om, at hvis der er nogen på skolerne, som er 
imod det, så må der være nogle ledere højere oppe, der kan sige 
»ud med jer! Sådan må det være«.

Din afskedsreplik er helt forrygende. Du siger, og jeg citerer 
igen ordret: »Gå hjem og fusioner!«

Kære Anders Balle. Du undergraver fuldstændig det arbejde, 
som skolebibliotekarer og folkebibliotekarer og deres organisa-
tioner har lavet de sidste næsten ti år. Et arbejde, hvor respekten 
for hinandens forskellige fagligheder er blevet større og større. 

Jeg spørger derfor ganske enkelt: Er de udtalelser, som du 
kom med på Ørestad Bibliotek den 14. marts, udtryk for Skolele-
derforeningens officielle politik?

 Dine udtalelser 
om skolebiblio- 
teket og skolebib-
liotekarerne på 
det møde er dybt  
utilstedelige, 
krænkende og 
undergravende.

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Årsrapport 2012
Resultatopgørelse for 2012

Indtægter:
Præmieindtægter   .  .  .  .  .  .  .  .  704 .753 
Renteindtægter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .257 .069
Kursreguleringer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .037 .366 

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .999 .188

Udgifter:
Begravelseshjælp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88 .367
Bonustillæg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92 .845
Lønninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177 .360
Kontorhold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39 .696
Porto og gebyrer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26 .266
Revision og aktuarbistand  .  .  32 .845
Årsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 .393
Renteudgifter og kurtage .  .  .  80 .206
Transport m .v . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 .483

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  559 .461

Årets resultat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .439 .727

Balance pr . 31 .12 .2012

Aktiver:
Værdipapirer (kursværdi)  .  .  .  29 .015 .986
Depot- og bankbeh .  .  .  .  .  .  .  .  301 .558

Aktiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 .317 .544

Passiver:
Reservekrav – forsikringer  .  .  11 .460 .974
Reservekrav – bonus  .  .  .  .  .  .  6 .621 .579
Egenkapital  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .234 .991

Passiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 .317 .544

Antal medlemmer  .  .  .  .1 .704

Revideret og godkendt 08 .03 .13

Finn Odegaard 
Revisor

 
Peter Dinesen
Revisor

indlæg på folkeskolen.dk i marts 1.175 
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debatteret

Knud Hassing Povlsen, forhenværende overlærer, Aalborg

Heldagsskolen  
– spin, elevhadegave og aprilsnar
Socialdemokraternes, Radikales og Sociali-
stisk Folkepartis (SRSF) spin, heldagsskolen, 
er ikke, som SRSF hævder, et pædagogisk 
mirakel, men både en faglig katastrofe, årets 
elevhadegave og aprilsnar.    

»Nordjyske« er læsernes vigtigste demo-
kratiske platform i Nordjylland. Som det 
hed i en levende avisreportage fra Antorinis 
»dialogmøde« på Nordstjerneskolen i Frede-
rikshavn med overskriften »Antorini i skole« 
(13. marts): »Ministerens salgstale (for hel-
dagsskolen) gjorde ikke det store indtryk«. 
Eftermiddagens største bifald fik Frederik fra 
5. klasse, da han sagde, at han er dødtræt, når 
han kommer hjem fra skole, og derfor er nødt 
til at lægge sig til at sove. 

I masser af læserbreve i Nordjyske afviser 
borgere, forældre og især eleverne den tvungne 
heldagsskole. Discountskolen er ikke et lærer-
kampagneskræmmebillede. Det er en realitet. 

SRSF’s hovedargument for heldagsskolen 
og Antorinis på »dialogmøderne« er, at 15-17 
procent af eleverne, der forlader folkeskolen, 
»restgruppen«, har for ringe kundskaber. 
Hvorfor så satse på den tvungne ikke-faglige 
heldagsskole, som gør ondt endnu værre?

I 2007, hvor »restgruppen« også var 15-17 
procent, »garanterede« Antorini, at elevpla-
ner »automatisk« ville reducere »restgruppen« 
til »højst fem procent«, et »automatisk« fald 
på 75 procent! 

Siden 2007 er »restgruppen« uændret 15-17 

procent, og 10.000 lærerstillinger er nedlagt. 
I SRSF-demagogien er »restgruppen« i 2013 
altså blevet mindst 300 procent højere, end 
Socialdemokraterne og Antorini »garante-
rede« i 2007. 

Antorinis skolepolitiske demagogi i suve-
ræn verdensklasse får en uændret »restgrup-
pe« til at flytte sig tilsammen 375 procent – på 
stedet! Samtidig hævder regeringens skolepo-
litiske sprechstallmeister Antorini, at det er 
lærerne, som overdriver …

 Eftermid-
dagens største 
bifald fik Frede-
rik fra 5. klasse, 
da han sagde, at 
han er dødtræt, 
når han kommer 
hjem fra skole, og 
derfor er nødt til 
at lægge sig til at 
sove.

Harald Oksbjerg, pensioneret lærer, Fredericia

En længErE  sKOlEdag  
uden perspektiv
Kære Helle, Margrethe og Christine.
I vil »gøre en god skole bedre. Det har bør-
nene brug for«. Fint nok. Men eleverne har 
ikke brug for en længere skoledag, »selv om 
de ikke skal gøre mere af det samme«. En 
længere skoledag med ekstra lektioner uden 
perspektiv vil ikke gavne elevernes læring. 
Byg dog jeres skolepolitik på forskningens 
resultater. Folkeskolen har brug for et løft. 

I samarbejde med lærerne bør I gøre den 
eksisterende skole bedre. Dette kan ske ved at 
igangsætte pædagogiske udviklingsarbejder. 
Projekter, som kan skabe gejst og arbejdsglæ-
de blandt folkeskolens brugere: Dens elever 
og deres lærere. Der er nok at gå i gang med. 

Skovly 
- landets bedste lejrskole

Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler. 
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene. 
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde 
kaniner, får, geder og heste. 
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig 
og din skoleklasses behov. 

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser 
på lejrskolen. 
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte, 
beachvolley og fodboldbaner samt naturlegeplads. 

 Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen. Allan, 12 år.

Skovly ligger tæt på Ribe, hvor man bl.a. kan besøge 
Vikingecentret og Vadehavscentret.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Mobil 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

På Skovly er 

der plads til alle

»
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Ole Toft, pensioneret viceinspektør, Silkeborg 
 

10. klasse – spild af tid?
Med mellemrum dukker den samme debat op 
igen og igen. En påstand bliver ikke rigtigere 
af at blive gentaget.

Anderledes forholder det sig med det fak-
tuelle.

For nogle år siden mødte jeg en mor, der 
fortalte, at hendes datter kun havde haft ét 
års god undervisning, og det var i 10. klasse. 
Ikke rart at høre for en gammel skolelærer, 
der kun har undervist elever fra 1. til 9. klas-
se. Jeg spurgte naturligvis, på hvilken måde 
undervisningen var bedre end i den alminde-
lige folkeskole. Hun forklarede, at hendes dat-
ter gik i en klasse med mange ambitiøse ele-
ver og forældre. Drengene fyldte det meste, 
og i pigegruppen var der kamp om at komme 
til fadet. Hendes datter var så at sige ikke 
hverken blevet set eller hørt, og det var først, 
da hun startede på 10. årgang i en ny klasse 
med nye kammerater, at både kammeraterne 
og lærerne så hendes kvaliteter og potentia-
ler. I dag har hun en stor ledende stilling, og 
hendes selvværd er tilsvarende stabilt.

Historien er ikke enestående. Undervisnin-
gen i folkeskolen har muligvis været udmær-

ket både fagligt og socialt, men beretningen 
må alligevel give overvejelser over, om det så 
har været godt nok.

For det første tror jeg, at man i skolen bør 
have mere fokus på »de stille eksistenser« – de 
elever, der både kan og vil, men som ikke 
får lov at komme til fadet. Man skal nok også 
blive bedre til at udnytte mulighederne for 
skiftende holddannelse i skolens klasser og 
fag af både sociale og faglige årsager. For det 
andet tror jeg stadig, at 10. klasse er meget 
mere end »et ekstra unødvendigt skoleår«. 10. 
skoleår er modningsåret og for mange elever 
»det skoleår, de bedst husker og ser tilbage på 
med størst glæde«.

Samtidig er 10. klasse som en pilotering 
af fundamentet for en videregående uddan-
nelse. Vigtigt når man bygger videre op »på 
ustabilt grundlag«.

Derfor er mit råd: Bevar 10. klasse, og giv 
alle muligheden for selv at vælge til eller fra.

Svar til Steen Hessner fra Niels Egelund, professor, Aarhus Universitet 

lysT Og mOd Til  
aT prøvE nOgET nyT
Lærer Steen Hessner, Frederiksværk, spørger 
mig i sidste nummer af Folkeskolen (nummer 
6/2013), om Hellerup Skole er en succeshi-
storie. Om det vil jeg sige, at vi i Folkeskolens 
Forsøgsråd i slut-1990’erne var meget optaget 
af Håbo Kommunes nye skoler, der kom til 
at danne model for Skup-projektet i Gentofte 
Kommune og i særdeleshed Hellerup Skole. 
Vi så opgøret med en klasse/en lærer/en time 
som en måde, hvorpå man kunne tackle 
udfordringerne med undervisningsdifferentie-
ring. Det var 1960’ernes åbenplanskole i en 
moderne form inspireret af Freinet-pædago-
gik. Det har så senere vist sig, allerførst ved 
den statslige evaluering af Håbo, at den mere 
varierede struktur kan give anledning til, at 
svage elever kan tabes af syne, ligesom vi i an-
dre sammenhænge har set, at en traditionel 

lærerstyret undervisning med megen klasse-
undervisning faktisk kan være en stor fordel 
for de svage elever, mens de stærke når bedst 
resultater med en friere undervisning. Disse 
interessante resultater er opnået ved, at nogle 
lærere, skoler og kommuner har haft lyst og 
mod til at prøve noget nyt, og tak for, at vi i 
dag har opnået den viden. Det medvirker kun 
til, at vi i dag ved mere om, hvorledes vi skal 
tilrettelægge undervisningen for de mange 
forskellige elever, vi har i enhedsskolen, og 
tak for det. Og i øvrigt er det altid berigende 
at eksperimentere lidt i dagligdagen. Hellerup 
Skole var et stort skridt ud i det nye, også nok 
så stort, at bukserne indledningsvis sprak, 
men vi har lært rigtig meget.

Se mere på
www.vdgb.dk

PTV film tlf 8626 2288

Autentiske afgangsprøver og 
voteringer. 

Den pædagogiske ide  
bygger på elevernes egen 
aktive medvirken.

Før visningen forbereder  
eleverne sig på de opgaver, der 
prøves i på videoen.

Før voteringen giver eleverne 
selv karakter.

To prøver på hver DVD.

Prøvefag 9. kl.:
•	Dansk	
•	Matematik	gruppeprøve	
•	Historie
•	Tysk	
•	Fransk	
•	Samfundsfag
•	Engelsk
•	Fysik/Kemi
•	Kristendomskundskab

Ved Det Grønne Bord

NY

Folkeskolens 
afgangsprøve 
på video

Nu 
også 

online

Ved Det Grønne Bord
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Engelsk  ·  3.-9. klasse

•   Har du bog, har du web!

•   Opgaver til interaktive tavler

•   Cooperative Learning

A Piece of Cake 

Fokus på læring i den digitale verden

Med A Piece of Cake er it integreret i undervisningen. 
Når du køber en bog, får du automatisk adgang til 
systemets website med interaktive opgaver, film, lyd, 
kopiark og links til både elev og lærer samt opgaver 
til din interaktive tavle.

Har du bog, har du web!
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De viste materialer er fra A Piece of Cake til 6. klasse.
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Anne Katrine Gjerløff, ph.d., projektkoordinator, 
Sekretariatet for »Skole i 200 År«, Aarhus Universitet.

Med anskuelsesbillederne var illustrationer blevet 
en integreret del af folkeskolens undervisning. 
De første spæde forsøg med levende 
billeder i undervisningen blev ud-
ført i 1900-tallets første år, 
hvor engagerede skolelæ-
rere viste deres elever korte 
hjemmelavede film med 
deres private fremvisere.

Ønsker om at få films 
(som det hed langt op i ti-
den) ind i undervisningen var 
dog forbeholdt et mindretal af 
byskolernes lærere, og myndighederne 
hjalp ikke meget til. I 1914 forbød brandvæsenet 
i københavn, at der blev vist films på skolerne: 
man havde kun nitratfilm, der var yderst letan-
tændelige! 

I københavn og andre byer eksperimenterede 
lærerne med at leje biografer og vise større grup-
per af elever oplysende film. Da mange skoler un-
der første verdenskrig blev brugt som husvildebo-
liger, var det oplagt at henlægge undervisningen 
til andre steder. I 1919 lejede den senere rektor for 
lærerhøjskolen Vilhelm Rasmussen således Cir-
kusbygningen i københavn, og over 1.000 elever 
så filmforevisningen. Det blev senere betegnet 
som et disciplinært mareridt.

lysbilleder blev derimod brugt af stadig flere 
lærere, efter at lærernes lysbilledforening blev 
grundlagt i 1913. foreningen udarbejdede og di-
stribuerede billedserier om især fremmede lande, 
vilde dyr og erhvervsliv og produktion.

Det var først i 1930’erne efter udviklingen af 
16-millimeter smalfilm, der var sikre og nemme at 
håndtere, at skolefilm begyndte at brede sig. fra 
statens filmcentral blev oprettet i 1938, gik det 
hurtigt, og film blev et kommercielt indbringende 
undervisningsmateriale. 

I 1950’erne blev der fra filmcentralen udsendt 
hundreder af film dagligt, og cirka 2.000 skoler 
ud af landets cirka 3.000 havde abonnement 
hos filmcentralen. lærerne kunne i filmcentralens 
kataloger vælge mellem tusinder af film med titler 
som »en dag i Palæstina på Jesu tid«, »Myggens 
udvikling – fortalt af den selv«, »Margarine – et 
moderne produkt« og »en slangefarm i Bangkok«.

{Old}
Films
»lise på sæteren« hed den film, 
som min geografilærer i 5. klasse 
spillede 15-20 gange i stedet for 
at give os traditionel undervis-
ning om landet norge. Han satte 
sig ned ved siden af fremviseren, 
tændte en cerut, forlangte ro i 
lokalet, og så gik filmen i gang, 
mens han pillede bussemænd 
og omhyggeligt anbragte dem 
i en tændstikæske. Vi så filmen 
gennem et filter af cerutrøg foran 
lyskeglen. Det var moderne un-
dervisning med moderne medier; 
oppe i nordjylland har Gorm Vøl-
ver at dømme efter Politikens »At 
tænke sig« fået en tilsvarende 
undervisning, men her med fil-
men »Bæveren, den lille ingeniør« 
som gennemgående materiale.

 (New) 
Fim
film hed i de første årtier af 
1900-tallet films i flertal. Men 
den form blev udkonkurreret af 
flertalsformen film. Mærkeligt nok 
gik det omvendt med et andet 
engelsk låneord, job. Det skulle 
indtil Retskrivningsordbogen 
2012 hedde job i flertal, selv om 
de fleste både skrev og sagde 
»djobs«. I dag er der valgfrihed. 
I andre engelske lån er der også 
usikkerhed med hensyn til -s. et 
trick kaldes af mange »et triks«, 
en tank kaldes »en tanks«, og 
en drink kan blive til »en drinks«, 
måske fordi mange tager mere 
end én. ordet clips stammer også 
fra engelsk; clip betyder en papir-
klemme, og da man ofte ser flere 
af dem, er flertalsformen i dansk 
blevet entalsform: »Giv mig lige 
en clips«. I ordet interview kan 
man frit vælge mellem flertalsfor-
merne interview og interviews.
   Mange så skævt til filmen, da de 
første forestillinger blev vist; så-
dan går det ofte med nye medier. 
Men i dag er film virkelig inde i 
varmen som den økonomisk mest 
forkælede og mest eksponerede 
kunstart, i hvert fald her i landet. 
filmkendere har det i øvrigt med 
i deres udtale af ordet film at 
droppe l’et: »fim«! 

Professor Higgins

Levende billeder: Med cd-rom, internet og smartboards er levende billeder blevet en fuldt integreret del af un-
dervisningen i folkeskolen. Udviklingen begyndte i starten af 1900-tallet, hvor filmmediet blev alment tilgængeligt.

Films

(Fra Unge Pædagoger, specialnummer, 1967)

Film overalt
film er ikke længere noget, man behøver brandfarlige strimler eller uhånd-
terlige maskiner for at se, og film er en evigt tilstedeværende del af børns 
hverdag. når 2.u i en bestemt folkeskole i københavn skal spise frokost, 
tænder læreren gerne for YouTube, og børnene vælger på skift, hvilken film 
de vil se, mens de spiser. nogle gange er det fCk-slagsange, andre gange er 
det en tegnefilm.

Moderne teknologi
fremvisningsapparater blev et dyrt, men nødvendigt udstyr for skoler op 
gennem 1950’erne, og der var producenter nok, der gerne ville have foden 
indenfor på det gode og stabile marked. felix, som der her reklameres for i 
»Unge Pædagoger« i 1967, var en af de store leverandører, en anden var V. 
Richter, som så dagens lys allerede i 1900-tallets begyndelse og leverede 
en del af serierne til lærernes lysbilledforening.
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Fokus på læring i den digitale verden

Med A Piece of Cake er it integreret i undervisningen. 
Når du køber en bog, får du automatisk adgang til 
systemets website med interaktive opgaver, film, lyd, 
kopiark og links til både elev og lærer samt opgaver 
til din interaktive tavle.
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skoleVisioner · Tel 21 21 90 56 · www.klassetrivsel.dk

Gratis 
prøve-
periode

›››
scan koden og se film om 
klassetrivsel.dk samt 
tilmelding med UNI-login

To
uc
he
R
ek
la
m
e.
dk

vær Godt forberedt, før 
skole-hjem samarbejdet

er du på forkant med 
elevernes trivsel?
Med værktøjerne på klassetrivsel.dk kan du lave rapporter,
der giver en status for den enkelte elev og klassens trivsel.

Tegn en gratis prøveperiode nu, og lad eleverne i klassen
gennemføre en ”trivselsundersøgelse”. så er du godt forberedt
til at snakke trivsel i klassen til skole-hjem samtalerne.

Jge srkivre kun med fier fnigre, så det grå ikke 
så hutrigt, og jeg slrå tit frokert.

Elever lærer i vid udstrækning selv at finde 
bogstaverne på computeren, for selv om tasta-
turet er det samme, tog skrivemaskinen faget 
maskinskrivning med sig i døden. 

Der er ellers store gevinster ved at lære 
eleverne at skrive med alle ti fingre. Under en 
pædagogisk diplomuddannelse i it for en halv 
snes år siden underviste Margot Schibitz fra 
Møn Skole sammen med en kollega hver dag i 
fire uger to 1.-klasser i blindskrift.

»Vores test viste, at alle havde stor frem-
gang i både læsning og skrivning. De fagligt 
svage elever rykkede mest, fordi de ikke be-
høvede at se på deres hænder, mens de skrev, 
men kunne koncentrere sig om at kigge på 

teksten og indholdet på skærmen«, fortæller 
it-læreren.

I dag tilbringer elever mere tid ved en com-
puter end for ti år siden, så det er stadig godt 
at træne tifingersystem, mener Margot Schi-
bitz. Selv gør hun det med sin nye 2. klasse.

»Eleverne får styr på, hvor bogstaverne sid-
der på tastaturet, og de bruger begge hænder 
og træner dermed begge hjernehalvdele«, siger 
Margot Schibitz.

Rie Holst Pedersen fra Aars Skole i Himmer-
land underviste i maskinskrivning i slutningen 
af 1980’erne. Nu har hun taget tifingersystemet 
op i sin 1. klasse. Anledningen er, at kommu-
nen er begyndt at give alle elever i 1. klasse en 
notebook.

»Det er oplagt, at de lærer at skrive med 
ti fingre, så de ikke skal prikke med to fingre 
i resten af deres skoletid. De kan både skrive 
hurtigere, de vil være knap så anspændte, og 
de kan rette fokus mod det, de vil skrive, når 

TeksT HENRIK STANEK

Maskinskrivning er forduftet fra skemaet, selv om  eleverne 
skriver på computere som aldrig før. Hvis elever lærer 
 blindskrift i indskolingen, bliver de bedre til at læse og skrive.

Ti fingre på tasterne 
 udløser flere gevinster 

fo
to

: Is
to

ck
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de ikke behøver lede efter tasterne«, siger Rie 
Holst.

Blindskrift bliver ikke prioriteret
Skolerne køber flittigt ind af programpak-
ker, som indeholder undervisningsmateriale 
i blindskrift, fortæller et par leverandører. 
Alligevel er det begrænset, hvor meget der 
undervises i kompetencen, vurderer Lise 
Vogt, fagkonsulent i dansk for Ministeriet for 
Børn og Undervisning.

»Dermed ikke sagt, at det ikke er værdi-
fuldt at lære, for eleverne vil aldrig kunne 
skrive så hurtigt med to eller fire fingre som 
med ti. Men det kræver tid at lære, og da det 
ikke er et krav, bliver det nemt nedpriorite-
ret«, siger Lise Vogt.

Jens Raahauge, formand for folkeskolens 
dansklærere, har et bud på, hvor lærerne kan 
finde tiden.

»Skolerne har købt mange programmer, 
hvor eleverne for eksempel skal sætte nutids-
r ind i et skema. Det er ren aktivitet uden 
læring, så der er tid at tage af«.

Står det til Jens Raahauge, skal det være 
obligatorisk, at eleverne lærer at skrive med ti 
fingre, så snart de begynder at beskæftige sig 
med bogstaver i 0. klasse.

»Lærerne er under pres af den megen 
fokus på læsning, men det er påvist, at børn 

lærer at læse lige så godt gennem skrivning 
som gennem bogstavtræning i læsning. Ele-
verne skal stadig lære at skrive i hånden, men 
de bør også kunne betjene tastaturet med ti 
fingre«, siger Jens Raahauge.

Lise Vogt er enig i, at tifingersystemet skal 
indøves, mens eleverne er små. Men hun pe-
ger samtidig på, at mange kommuner indfø-
rer tablets, hvor tastaturet næsten ikke giver 
plads til at skrive med ti fingre.

»I min egen Syddjurs Kommune er det 
op til eleverne selv at købe et større tastatur, 
men spørgsmålet er, hvor mange der gør 
det«, siger Lise Vogt. 
freelance@dlf.org

Samtlige elever i en 1. klasse forbedrede indlæringen, da 
de skulle bruge tifingersystemet – samtidig flytter blind-
skrift fokus fra tastatur til skærm.

Efter daglig undervisning i blindskrift i fire uger viste 
Margot Schibitz’ undersøgelse, at alle elever i 1. klasse 
bliver bedre til at læse og skrive, når de træner tifinger-
system, og at elever med det største indlæringsbesvær 
præsterer den største fremgang. Andre resultater:
  elevene udvikler deres koncentration og samtidige 

brug af flere sanser
  blindskrift flytter fokus fra tastatur til skærm
  den spontane indlæringsglæde er tydelig
  elever, der normalt forstyrrer, er dybt koncentrerede
  eleverne udvikler større selvværd
  eleverne håndterer computeren mere naturligt
  forældrene er glade for, at deres børn får 

 kompetencen
  alle elever kan (næsten) blindskrift efter 

 undervisningsforløbet.

Fremgang  
i læsning og skrivning

inst itut  for  idræt  og  ernæring
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Master i  Idræt og Velfærd
Forskningsbaseret v idereuddannelse ved Institut 
for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk aktivitet til udvikling af danskernes 
velfærd, så er en master i Idræt og Velfærd sikkert noget for dig.

På studiet udvikler du kompetencer til at kunne analysere de samfunds
mæssige problemstillinger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og 
sundhed. Målet er at bruge din viden i udviklingen af befolkningens 
velfærd.

Undervisningen er en kombination af teori, 
projekt arbejde, vejledning og selvstændigt studiearbejde.

Ansøgningsfrist den 1. juni 2013. Informationsmøde 
afholdes tirsdag den 30. april 2013 kl. 17 – 19.
Læs mere på www.nexs.ku.dk/master eller kontakt 
Pia Hansen: phansen@ifi.ku.dk Tlf.: 3532 0821
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FAGPORTALER OG BØGER TIL ENGELSK

FAGPORTALEN TIL ENGELSK 5.-7. KLASSE  

Et omfattende materiale til engelsk

Fagportalen til engelsk 5.-7. klasse byder på undervis-

ningsforløb, bibliotek, grammatik, opgaver, opslagsværk 

og nyttige redskaber.

Færdige forløb, der er lige til at gå til, og som har mate-

riale til tre måneders undervisning. 

Bibliotek med varierede tekster samt et stort udvalg af 

frilæsningsbøger.

Basisgrammatik med tilknyttede, selvrettende opgaver.

Opslagsværk om kultur- og samfundsforhold og gode 

værktøjer med tips til skriftlig og mundtlig engelsk.

FAGPORTALEN TIL ENGELSK 8.-10. KLASSE  

Alt til engelskundervisningen

Fagportalen til engelsk 8.-10. klasse giver bl.a. adgang  

til undervisningsforløb, opslagsværker, træningsopgaver 

og et omfattende bibliotek.

De færdige undervisningsforløb rummer stor variation 

af temaer, og hvert tema inddrager forskellige typer tek-

ster, billeder, videoer og links. 

Opslagsværker med bl.a. facts om engelsktalende lande,  

en basisgrammatik og Planlæggeren, der hjælper med 

årsplanlægningen.

Biblioteket har en stor og alsidig mængde tekster, bil- 

leder og videoer. 

ENGELSK 3.-10.

Scan koden eller gå ind på  

engelsk5-7.gyldendal.dk og få  

et gratis prøvelogin!

Scan koden eller gå ind på  

engelsk.gyldendal.dk og få  

et gratis prøvelogin!BOOST 3.-5. klasse CROSSROADS 8.-10. klasse ROUTES 6.- 9. klasse

Se uddrag af bøgerne 
på sebogen.dk 

8658 Folkeskolen nr.7_engelsk_opslag_420x285.indd   All Pages 04/04/13   13.47
139303 p42-45_FS0713_Rapporteret_ti fingre.indd   44 08/04/13   10.48



8658

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

FAGPORTALER OG BØGER TIL ENGELSK

FAGPORTALEN TIL ENGELSK 5.-7. KLASSE  

Et omfattende materiale til engelsk

Fagportalen til engelsk 5.-7. klasse byder på undervis-

ningsforløb, bibliotek, grammatik, opgaver, opslagsværk 

og nyttige redskaber.

Færdige forløb, der er lige til at gå til, og som har mate-

riale til tre måneders undervisning. 

Bibliotek med varierede tekster samt et stort udvalg af 

frilæsningsbøger.

Basisgrammatik med tilknyttede, selvrettende opgaver.

Opslagsværk om kultur- og samfundsforhold og gode 

værktøjer med tips til skriftlig og mundtlig engelsk.

FAGPORTALEN TIL ENGELSK 8.-10. KLASSE  

Alt til engelskundervisningen

Fagportalen til engelsk 8.-10. klasse giver bl.a. adgang  

til undervisningsforløb, opslagsværker, træningsopgaver 

og et omfattende bibliotek.

De færdige undervisningsforløb rummer stor variation 

af temaer, og hvert tema inddrager forskellige typer tek-

ster, billeder, videoer og links. 

Opslagsværker med bl.a. facts om engelsktalende lande,  

en basisgrammatik og Planlæggeren, der hjælper med 

årsplanlægningen.

Biblioteket har en stor og alsidig mængde tekster, bil- 

leder og videoer. 

ENGELSK 3.-10.

Scan koden eller gå ind på  

engelsk5-7.gyldendal.dk og få  

et gratis prøvelogin!

Scan koden eller gå ind på  

engelsk.gyldendal.dk og få  

et gratis prøvelogin!BOOST 3.-5. klasse CROSSROADS 8.-10. klasse ROUTES 6.- 9. klasse

Se uddrag af bøgerne 
på sebogen.dk 

8658 Folkeskolen nr.7_engelsk_opslag_420x285.indd   All Pages 04/04/13   13.47
139303 p42-45_FS0713_Rapporteret_ti fingre.indd   45 08/04/13   10.48



46 /  f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 3

 

ny viden

Nørd-Akademiet
Bliv introduceret til NØRD-Akademiet og få konkret indhold til flerfaglige 
undervisningsforløb i naturfagene i 7. - 9. klasse. NØRD-Akademiet tager 
udgangspunkt i de flerfaglige trinmål og indeholder videoklip med 
fascinerende demonstrationsforsøg, masser af konkrete elevforsøg, spil, 
quizzer, lærerbaggrund mv. Og så er det alt sammen gratis at benytte. 

Gratis NØRD-kurser i 2013: 
Mandag  den 15. april kl. 13 - 16, Odense
Mandag  den 22. april  kl. 13 - 16, København
Tirsdag  den 23. april  kl. 13 - 16, Sorø
Tirsdag  den 30. april  kl. 13 - 16, Aalborg

Tilmelding senest en uge før kursusdag.

NØRD-Akademiet er udviklet i samarbejde mellem DR og NTS-centeret.
Yderligere oplysninger hos Ole Haubo Christensen, NTS-centeret, ohc@NTS-centeret.dk

Læs mere og tilmeld dig på NTSnet.dk/NØRD

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

Undervisning rettet mod   kompetencemål 
giver ikke højere karakterer

I england har de eksplicit fokus på elever-
nes kreativitet, og det fokus har affødt et 
behov for værktøjer, der kan måle, hvad det 
vil sige at være kreativ. det er udgangs-
punktet i en oecd-rapport, der har sat 
fokus på kreativiteten hos eleverne. I un-
dersøgelsen medvirker en række lærere, der 
på forhånd har tilkendegivet, at netop det 
område interesserer dem. 

I bestræbelsen på at kunne evaluere 
effektivt på kreativiteten kogte forskerne 
begrebet ned til fem kernekompetencer: 
Nysgerrighed, ihærdighed, fantasifuldhed, 
samarbejde og disciplin.

for de 25 lærere, der svarede i under-
søgelsen, gjaldt det, at de fandt det bedst 
at lave et evalueringsværktøj, der var mest 
brugbart, fra eleverne var fra 4-14 år gamle 
– herefter får eksamener og karakterer øget 
betydning.

lærerne foretrak, at evalueringen blev 
brugt fremadrettet, og at værktøjet havde 
fordele i to retninger. lærerne, der med-
virkede, blev mere selvsikre og præcise i 

udviklingen af elevernes kreativitet, og ele-
verne blev mere klare på, hvad det vil sige at 
være kreativ – jævnfør de fem af forskerne 
udvalgte kernekompetencer – og fik skær-
pet deres evne til at bruge kreativiteten i en 
positiv retning.

oecd-forslag:   
evaluering af børns 
kreativitet

Se mere her: oecd-ilibrary.org/educa-
tion/progression-in-student-creativity-
in-school_5k4dp59msdwk-en

Undersøgelsen er foretaget over to runder – med 
svar fra henholdsvis 209 og 129 elever. 

dansk-, matematik- og naturfagslærerne i de ældste klasser på 
fire skoler i slagelse Kommune har i tre år sammen med forskere 
fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (dPU) og University 
college sjælland udviklet undervisning, der retter sig mod eks-
plicitte kompetencemål. det gjorde ingen forskel på resultaterne 
i afgangsprøverne, skriver skolerådet: 

»forsøgsklasserne opnåede ved folkeskolens afgangsprøve 
resultater, der ligger nogenlunde på niveau med landsgennem-
snittet – lidt højere for matematik«. 

»datamaterialet er dog for sparsomt til at kunne konkludere 
noget om effekter på denne baggrund. samtidig er det uklart, 

elever, der får undervisning, 
som er rettet mod ekspli-
citte kompetencemål, scorer 
ikke højere karakterer ved 
afgangsprøverne end andre 
elever. 
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Mød Meloni på facebook!

www.meloni.dk

www.facebook.com/forlagetmeloni
Indskriv dig inden 1. maj og deltag i lodtrækningen om en iPad Mini

gennem foreningen Økologiske skolegårde kan man ar-
rangere et skolebesøg ved et økologisk landbrug. I et net-
op afsluttet projekt er der udviklet et nyt undervisnings-
materiale, som er gratis at benytte. Materialet henvender 
sig til naturfags-, dansk- og it-undervisning på 6.-10. 
klassetrin og indeholder også lærervejledning med lekti-
onsplan. det aktiverer eleverne både før, under og efter 
besøget, og der er lagt vægt på inddragelse af it, blandt 
andet gennem Qr-koder. landmandens honorar er 500 
kroner i timen – eller efter aftale. I perioder gør ekstern 
finansiering tilbuddet gratis – spørg landmanden.

Interaktive besøg på økologiske gårde

Etnografiske  
demokratirefleksioner 
etnograf Ulla stilling Pedersen gennemførte i 2011 fire 
måneders feltarbejde i Bolivia. det har nu ført til en sam-
ling genstande, billeder og tekst, som indgår i Moesgård 
Museums Unesco-samlinger, samt en hjemmeside med 
en række undervisningsopgaver og aktiviteter, der skal 
få folkeskolens ældste elever til at reflektere over demo-
kratiet i Bolivia og danmark. det er muligt for skoler over 
hele landet at låne samlinger til brug i undervisningen. 
Ulla stilling Pedersen tager desuden gerne ud på skoler 
for at fortælle om sit feltarbejde og Bolivia.

Virksomheder  
skaber undervis-
ningsforløb
orbicon, danfoss, dupont, grundfos og 
Arla har i samarbejde med Naturviden-
skabernes Hus udviklet 15 undervisnings-
forløb til mellemtrin og udskoling. forlø-
bene har særligt fokus på en anderledes 
undervisning, som bygger på autentiske 
problemstillinger fra virksomhederne, for 
eksempel ved at inddrage filmmaterialer 
og situationer fra virkeligheden.

Ved Jennifer Jensen  / jje@dlf.org 

Undervisning rettet mod   kompetencemål 
giver ikke højere karakterer

Læs rapporten »Kompis – kompetencemål i 
praksis – dansk, matematik og naturfag 2009-
2012« på skoleraadet.dk

Læs mere og find undervisningsmaterialet på okologiiskolen.dk

elever skal blandt andet undersøge naturindhol-
det på de økologiske skolegårde. 

Læs mere på moesmus.dk/bolivia Læs mere på caseweb.dk

foto: M
oxtel.dk

hvorvidt forsøgsklasserne er repræsentative for 
skoleelever i danmark. Men projektet kan give in-
spiration og erfaringer til andre i forbindelse med 
arbejdet med en kompetenceorienteret under-
visning. det er forskernes opfattelse, at projektet 
indikerer, at elever, der ved, hvad de skal lære, og 
hvorfor de skal lære en ting, nemmere tilegner sig 
stoffet«, tilføjer skolerådet.
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Med hjernen i skole
Af Helle Overballe Mogensen

Undervisningsmaterialet giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og 
hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og op-
mærksomhed. Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får 
metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.

Materialet kan bruges som tema i natur og teknik eller fx i arbejdet med temaer som mob-
ning, social pejling eller AKT. Det er også velegnet til brug i specialforløb med grupper eller 
enkeltelever med særlige behov, som har brug for øget indsigt i og metoder til at håndtere 
egne vanskeligheder.

Materialet består af lærerens bog og en elevbog. Materialet giver indsigt i 6 temaer med 
relevans for læring og for inklusion:

• Hvordan vi bruger hjernen
• Opmærksomhed
• Hukommelse
• Kommunikation og sprog
• Sanser og motorik
• Sociale evner.

Hvert tema gennemgår i kort form den grundlæggende teori efterfulgt af forslag til kon-
kret arbejde med temaet i klassen. Hvert tema sluttes med forslag til støttende, pædago-
giske tiltag.

lÆrerens bog
ISBN 978 87 7706 795 2
208 sider
318,40 kr. inkl. 
arbejdsmateriale til fri 
kopiering

eleVbog, flergangshæfte, 
Ill. i farver
ISBN 978 87 7706 826 3
96 sider
94,40 kr. 

et nyt underVisningsMateriale 
oM hjerner og lÆring 
– med forslag til at skabe et inkluderende miljø 

nye bøger til lÆreren

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

klasseledelse i praksis 
Af Søs Rask Andresen og 
Nanna Paarup
222,40 kr. 

alle priser er ekskl. moms

positiVe 
lÆringsrelationer  
i skolen
Af Sue Roffey 

278,40 kr.

u’et soM praksis
kunst, kreativitet og 
sanselighed
Af Joachim Rothenborg (red.)
222,40 kr.

håndbog oM MateMatik i 
grundskolen
læring, undervisning og vejledning
Af Peter Weng og Michael Wahl 
Andersen (red.)
374,40 kr. 
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DeaDlines for  
stillings- 
annoncer  

2013

Brug dine net-
værk, når du  
søger job

Netværk er afgørende for at finde 
et job i erhvervslivet, men gælder 
det også i lærerverdenen?

»Ja«, lyder det fra konsulent 
Jakob Fog, Lærernes A-kasse. 
»Netværk er utroligt vigtige. Også 
i lærerverdenen bliver over halv-
delen af alle job besat gennem 
netværk eller uopfordrede ansøg-
ninger. Nogen, der kender nogen. 
Derfor gælder det om at bruge sit 
netværk aktivt, hvis man er ledig 
eller er i job, men gerne vil skifte 
arbejdsplads«.

Plej dit netværk og vær tyde-
lig om, at du leder efter et arbej-
de. Sådan lyder et par råd.

»Gør opmærksom på, at du er 
på jagt efter et job«, siger Jakob 
Fog. »Skriv for eksempel på Face-
book, at du er ledig, og hvilket 
job du er på jagt efter. Netværket 
har ikke en chance for at vide 
det, hvis ikke det bliver fortalt. 
Det kan sagtens være, at ens fæt-
ters moster kender til et vikariat, 
der er ved at blive slået op på en 
skole«.

Tænk bredt – brug LinkedIn
Jakob Fog anbefaler, at man 
forstår netværk bredt. Det vil 
sige, at man inkluderer a-kassen, 
jobsøgningsgrupper og sociale 
fora på nettet.

Til de sidste hører LinkedIn, 
der er et forum for arbejdsmæssi-
ge eller professionelle relationer, 
hvor man kan udveksle oplys-
ninger, ideer og muligheder med 
sine kontakter, og hvor man kan 
finde personer, der kan hjælpe 
én videre i retning af et godt job.

»Til at begynde med henvend-
te LinkedIn sig mest til ansatte i 

erhvervslivet, men nu er stedet 
også ved at blive populært blandt 
lærere«, siger Jakob Fog.

Hvis du vil vide mere om, 
hvordan netværk kan opbygges 
og udvides, og hvordan de kan 
bruges, er der masser af råd på 
nettet og i reolerne i boghandlen. 
En af de nyeste bøger om emnet 
er Henrik Enegaard Skanderups 
»Tag stikket hjem – få dit næste 
job via netværk«.

Forfatteren skaffede sig efter 
en længere periode som ledig 
et job via netværk og har siden 
holdt masser af foredrag om em-
net. Det er derfor både egne og 
andres erfaringer, der ligger til 
grund for de 195 sider med gode 
råd og små fortællinger.

Her er nogle emner og råd fra 
bogen:
•  Skaf overblik over, hvem der er 

med i dine netværk, og hvad du 
kan bruge dem til.

•  Udbyg dine netværk, så de 
kommer til at omfatte netværks 
netværk.

•  Kom i gang med at føre net-
værkssamtaler, der ikke kun 
handler om at få et job her og 
nu.

•  Opfat dig selv som profes-
sionel jobsøgende, og gør det 
til et fuldtidsjob. Så er der 
større chancer for, at indsatsen 
bliver helhjertet, fokuseret og 
intensiv.

Læs flere Job & karriere-artikler på 
lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Også i lærerverdenen er netværk tit afgørende, 
når det næste job skal i hus.

JOb & karrIere

Nummer 8:  15/04
Nummer 9:  29/04
Nummer 10:  13/05
Nummer 11:  27/05
Nummer 12:  11/06
Nummer 13:  06/08
Nummer 14:  20/08
Nummer 15:  03/09

Nummer 16:  17/09
Nummer 17:  01/10
Nummer 18:  15/10
Nummer 19:  29/10
Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

Med hjernen i skole
Af Helle Overballe Mogensen

Undervisningsmaterialet giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og 
hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og op-
mærksomhed. Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får 
metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.

Materialet kan bruges som tema i natur og teknik eller fx i arbejdet med temaer som mob-
ning, social pejling eller AKT. Det er også velegnet til brug i specialforløb med grupper eller 
enkeltelever med særlige behov, som har brug for øget indsigt i og metoder til at håndtere 
egne vanskeligheder.

Materialet består af lærerens bog og en elevbog. Materialet giver indsigt i 6 temaer med 
relevans for læring og for inklusion:

• Hvordan vi bruger hjernen
• Opmærksomhed
• Hukommelse
• Kommunikation og sprog
• Sanser og motorik
• Sociale evner.

Hvert tema gennemgår i kort form den grundlæggende teori efterfulgt af forslag til kon-
kret arbejde med temaet i klassen. Hvert tema sluttes med forslag til støttende, pædago-
giske tiltag.

lÆrerens bog
ISBN 978 87 7706 795 2
208 sider
318,40 kr. inkl. 
arbejdsmateriale til fri 
kopiering

eleVbog, flergangshæfte, 
Ill. i farver
ISBN 978 87 7706 826 3
96 sider
94,40 kr. 

et nyt underVisningsMateriale 
oM hjerner og lÆring 
– med forslag til at skabe et inkluderende miljø 

nye bøger til lÆreren

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

klasseledelse i praksis 
Af Søs Rask Andresen og 
Nanna Paarup
222,40 kr. 

alle priser er ekskl. moms

positiVe 
lÆringsrelationer  
i skolen
Af Sue Roffey 

278,40 kr.

u’et soM praksis
kunst, kreativitet og 
sanselighed
Af Joachim Rothenborg (red.)
222,40 kr.

håndbog oM MateMatik i 
grundskolen
læring, undervisning og vejledning
Af Peter Weng og Michael Wahl 
Andersen (red.)
374,40 kr. 
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 Lederstillinger 

L ÆS MERE PÅ W W W.HERNING.DK

Skoleleder til Gjellerup skolen

Skoleleder til Vestervangskolen

Gjellerupskolen søger en visionær skoleleder, 
som ser og arbejder med de store linjer og har 
mod og evne til at gå nye veje.

Da vores skoleleder har søgt nye udfordringer, 
søger vi en ny skoleleder.

Gjellerupskolen er en skole med 600 dejlige og 
positive børn og unge. Vi har et stærkt fagligt miljø, 
53 kompetente lærere, en god opbakkende for-
ældrekreds og tre gode institutioner at sam-
arbejde med.

Vi ligger i en forstad til Herning. Skolen er afdelings-
opdelt. Udover de tre afdelinger med distriktsbørn 
har vi en specialklasserække med elever fra 0. – 
10. klasse. 

Ledelsesteamet består af en skoleleder – en 
administrativ leder – og den pædagogiske leder.

Vi har organiseret alle skolens resurselærere i et 
center. Videreudviklingen af resurse – og styrke-
centeret er én af vores opgaver de næste år. Og i 

det kommende skoleår tager skolen det første 
skridt til at blive en LP-skole.

Skolens værdigrundlag er ”Selvværd og fællesskab” 
som for os passer godt sammen med inklusions-
arbejdet. Vi vil, at vores elever forlader folkeskolen 
som hele mennesker, der kender egne styrker og 
muligheder. Vores mål er ansvarsfulde mennesker, 
som oplever, at deres bidrag har betydning.

Vores forventninger til en kommende 
skoleleder er, at du er:
• åben, dialogskabende og involverende
• stærk i at danne konstruktive relationer
• en samlende person for skolens afdelinger
• beslutningsdygtig også i vanskelige situationer
• inspirerende og motiverende 
• læreruddannet og har erfaring med skolele-

delse
• en skoleleder, som tænker teamledelse

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, 

kan pædagogisk leder Karen Henriette Jessen 
kontaktes på tlf. 9628 7150, 2072 8311, 
gjekj@herning.dk, eller centerchef Sven Nørgaard 
tlf. 9828 7010, cblsn@herning.dk.

Du kan læse mere om os på 
www.gjellerupskolen.dk. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til overenskomst med udgangs-
punkt i løntrin 49.

Tiltrædelse 1. august 2013.

Ansættelsesprocedure
Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt 
øvrige relevante bilag sendes elektronisk via 
Herning Kommunes hjemmeside.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 
fredag den 3. maj 2013 kl. 12.00.

Der holdes ansættelsessamtaler 21. maj 2013. 
Før samtalen indhentes lederprofi l.

Er du Vestervangskolens nye skoleleder?

Vestervangskolen søger en kompetent og synlig 
skoleleder, der vil indgå i et positivt samarbejde 
og fællesskab og være med til at føre eleverne 
trygt og godt ud i livet.

Vi er en velfungerende folkeskole beliggende i 
Hernings vestlige bydel. Der er 540 elever fordelt 
i 28 klasser, hvoraf de syv af klasserne er special-
klasser for 70 elever med generelle indlærings-
vanskeligheder.

Der er ansat 51 engagerede lærere. Lærerne 
arbejder godt sammen, og lærerkollegiet bærer 
præg af sammenhold, forståelse for hinanden og 
hjælpsomhed.

Skoleledelsen består af tre ledere – en skoleleder, 
en viceskoleleder og en pædagogisk afdelingsleder. 
Ledelsen arbejder tæt sammen som et team og 
fordeler ledelsesopgaver og -ansvar mellem sig.

Skolens værdier er engagement, tryghed og læring i 
et forpligtende fællesskab, og det forsøger elever, 
forældre og ansatte at leve op til i samarbejde og 
gensidig respekt.

Vi søger en skoleleder med følgende kompetencer:

Fagligt
Du har en god ledelseserfaring og stor indsigt i 
folkeskolens drift og forhold.

Du er en synlig leder, der kan agere i krydsfeltet 
mellem elever, ansatte, forældre og forvaltning. 
Der kommer hele tiden nye tiltag, og du skal have 
evnen til at vælge de rigtige og kunne sætte mål 
for arbejdet med respekt for skolens kultur.

Konkret arbejder vi for tiden med den rummelige 
skole, og vi ønsker at videreudvikle skolens arbejde 
med et inkluderende læringsmiljø – herunder 
arbejdet med holddeling og klasseledelse.

Personligt
Du skal gerne have stærke strategiske og kommu-
nikative evner og formå at skabe følgeskab og 
styrke fællesskabet på tværs af skolen.

Derfor forventer vi, at du er engageret, når du er 
sammen med andre og kan angribe tingene både 
sagligt og fra en humoristisk vinkel.

Vi tager det som en selvfølge, at du kan motivere 

og være en inspirator for skolens ansatte og elever. 

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen 
kan henvendelse ske til viceskoleleder Jes Pedersen 
tlf. 9628 7090, vesjp@herning.dk, bestyrelsesfor-
mand Rikke Møller tlf. 6028 2616 og centerchef 
Sven Nørgaard tlf. 9828 7010, cblsn@herning.dk. 

Du kan læse mere om os på 
www.vestervang-skolen.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til overenskomst med udgangs-
punkt i løntrin 49.

Tiltrædelse 1. august 2013.

Ansættelsesprocedure
Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt 
øvrige relevante bilag sendes elektronisk via 
Herning Kommunes hjemmeside.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 
fredag den 3. maj 2013 kl. 12.00.

Der holdes ansættelsessamtaler 29. maj 2013. 
Før samtalen indhentes lederprofi l.

Vores værdier 

I Herning Kommune har vi formuleret fi re værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.
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 Lederstillinger 

Pædagogisk 
Udviklingskonsulent
Pædagogisk Udviklingsafdeling

PU søger pr. 1.8.2013 en engageret konsulent 
37 timer pr. uge. 

Vi søger en konsulent 
•  der har erfaring med og lyst til arbejde med  
 læring, didaktik og differentiering. 
• der er tydelig i sin kommunikation og god til  
 at skabe relationer
• der har bred erfaring fra folkeskolen.

Flere oplysninger: Chef for PU Gitte Høj Nielsen, 
tlf. 4021 8874

Ansøgningsfrist: 7.5.2013

Mærk ansøgningen: Stilling nr. 16.012

Fo
lkesko

len
 11.4.2013

Se annoncerne på 
www.esbjergkommune.dk/job

Special- 
undervisningskonsulent

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

PPR i Greve kommune søger en specialundervisningskonsulent 
til at betjene skoler samt specialtilbud.

Specialundervisningskonsulentens kerneopgave er at støtte in-
kluderende tiltag gennem rådgivning/vejledning af personale på 
kommunens skoler og specialtilbud. Du kan forvente et udfor-
drende og spændende arbejde med dygtige kolleger. 

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et bredt arbejdsom-
råde. En udviklingsorienteret PPR. Gode muligheder for person-
lig udvikling. En PPR der samarbejder med forskningsprojekter.
Vi forestiller os, at vores nye kollega har bestået speciallærer-
uddannelsen eller diplomuddannelse i specialpædagogik.

Der er ansøgningsfrist 8. maj 2013.

Du sender din ansøgning til zis@greve.dk eller 
PPR, Jerismosevej 95, 2670 Greve

Vi er bevidst om, at vi er her for børnenes og de unges skyld, og vi 
tager ansvar for, at de har de bedste muligheder for udvikling.

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

 Specialstillinger 

Forstander
Da vores forstander har søgt nye udfordringer, søger Mejlby Efterskole, der er 
en special efterskole midt i Himmerland en ny forstander, som kan inspirere 
og vise vejen for engagerede elever og lærere, der i fællesskab skaber en 
indholdsrig og spændende dagligdag. Eleverne på Mejlby Efterskole er unge, 
der har svært ved at læse og stave. På skolen sætter man derfor fokus på 
elevernes stærke sider i en boglig og praktisk/ kreativ hverdag.

Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver.

Mejlby Efterskole er veldrevet og velrenommeret. Skolen, som i øvrigt var en 
af de første af sin slags, har en stolt tradition for at være specialiseret og 
dygtig indenfor undervisningen af ordblinde.

Skolen ligger i et åbent naturområde og har fine fysiske rammer med bl.a. 
gode elevboliger, nye stalde, veludstyrede værksteder samt en ny idrætshal.

Pædagogisk spydspids
Dine hovedopgaver som ny forstander bliver pædagogisk udvikling, ledelse 
af et hold dygtige medarbejdere samt administration på et overordnet plan. 
Du skal kunne inspirere, vise vejen og tage ansvar for at videreudvikle fag-
ligheden, styrke fællesskabet mellem elever, medarbejdere og skolekreds, 
og gennem din daglige ledelse sikre, at eleverne vokser og går berigede fra 
Mejlby Efterskole.

Om dig
Vi søger en fleksibel og tålmodig person med en pædagogisk uddannelse 
og ledelseserfaring. Vi ser gerne, at du har økonomisk indsigt. Erfaring med 
processtyring vægtes højt, ligesom det er vigtigt, at du som skolens ansigt 
udadtil, besidder personlig udstråling og gode kommunikative evner. Synlig-
hed i hverdagen og en anerkendende tilgang til både elever og medarbejdere 
er nogle af de værdier, vi lægger stor vægt på.

Ansættelse sker efter overenskomst med Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. Løn forhandles indenfor intervallet kr. 462.057,67 – 
535.481,80. 

Til stillingen er der bopælspligt i moderne fritliggende tjenestebolig på 150 m2.

Læs mere om Mejlby Efterskole på www.mejlbyefterskole.dk. 

Du er velkommen til at kontakte viceforstander Jørn Frank på telefon 
98651155 eller 21665329, bestyrelsesformand Thyge Trads på telefon 
98651224.

Du er naturligvis meget velkommen til at aflægge skolen et besøg. Kontakt 
venligst Jørn Frank for nærmere aftale.

Ansøgning sendes til kontor@mejlbyefterskole.dk 
Ansøgningsfrist mandag d. 3/5 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler i ugerne 20 og 21.
Tiltrædelse 1. august 2013.

Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager, www.mejlbyefterskole.dk
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

Lockoutvarsel og forhandlinger 
– følg med på

familiekurserne københavn, københavns kommune

afdelingsleder/souschef

§ ansøgningsfristen er den 19/04/13

Net-nr. 9945

janderup Skole, Varde kommune

Visionær og synlig skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 30/04/13

Net-nr. 9909

GYMNASTIKLÆRERE SØGES 

Aabybro Efterskole søger engagerede gymnastiklærere, der brænder for at blive 
en del af efterskolemiljøet pr. 1. august 2013. 

For at komme i betragtning til en stilling skal du kunne varetage undervisningen i 
drenge- eller pigegymnastik. Vi forventer, at du som minimum har erfaring som 
instruktør for landsdelshold eller tilsvarende. 

På Aabybro Efterskole har alle elever 4 timers obligatorisk gymnastik. Desuden har 
vi diverse valgfag inden for spring, rytme og dans samt springlinje. Vi deltager i ca. 
20 opvisninger årligt og råder desuden over eget springcenter, hal og gymnastik-
sal. 

Da stillingen kan indeholde boglige fag, ønsker vi som udgangspunkt  en person 
med læreruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Der kan både være tale om 
en fuldtidsstilling, et årsvikariat eller ansættelse som timelærer. 

Aabybro Efterskole er en almen efterskole med 170 elever og 38 medarbejdere. 
Skolen er beliggende i Aabybro by – 15 minutters kørsel nordvest for Aalborg. Se 
mere om skolen på vores hjemmeside: www.aabybroefterskole.dk 

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærer-
nes Centralorganisation. Ansøgninger sendes til info@aabybroefterskole.dk 
senest mandag d. 22. april kl. 12.00. Ønsker du yderligere oplysninger, er du 
velkommen til at ringe til skolen på tlf.: 98 24 10 99 eller til forstander Birgitte 
Nielsen på tlf: 40 21 62 56.  

Specialundervisningslærer søges
Skt. Josefs Skole, Roskilde søger en specialundervisnings-
lærer til vores nye ressourcecenter fra 1. august 2013

Vi er i gang med at udvikle skolens nye ressourcecenter, her får vi brug for 
en ildsjæl, der i samarbejde med det øvrige team, vil stå i spidsen for imple-
menteringen og planlægningen samt indgå i det daglige arbejde i centret. 

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor vi søger en dygtig, uddannet special-
undervisningslærer – gerne diplom eller tilsvarende.  
 
Der vil i skemaet også indgå lektioner uden for ressourcecentret.

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads på en traditionsrig og udviklingsori-
enteret privatskole, med godt 700 elever og 75 ansatte, et godt menneske-
ligt og fagligt fællesskab og smukt beliggende midt i Roskilde.

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og LC. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolen v/viceskoleleder 
Birgit Albrechtsen eller på www.sktjosef.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes senest den 30. april 2013 kl. 12.00 
til skolens mail post@sktjosef.dk

Frederiksborgvej 10
4000 Roskilde
+45 46352526

Skt. Josefs Skole er en af Danmarks 22 katolsk/kristne skoler som bygger på det kristne livs- og 
menneskesyn. 
Vi er ca. 700 børn, 75 ansatte og en aktiv og interesseret forældrekreds. Skolen er en selvejende 
institution oprettet i 1904.
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Tre falke Skolen, frederiksberg kommune

Ny pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 29/04/13

Net-nr. 9940

favrskov kommune

Lærere til Favrskov kommune

§ ansøgningsfristen er den 19/04/13

Net-nr. 9941

antvorskov Skole, Slagelse kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 12/04/13

Net-nr. 9937

Vestskolen, afd. Vibeeng, faxe kommune

børnehaveklasseleder

§ ansøgningsfristen er den 15/04/13

Net-nr. 9915

Skoleafdelingen, Holstebro kommune

Pædagogisk/administrativ konsulent

§ ansøgningsfristen er den 12/04/13

Net-nr. 9944

Hørsholm kommune - Center for dagtilbud og Skole

Dygtig og engageret skolekonsulent

§ ansøgningsfristen er den 17/04/13

Net-nr. 9934

Ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

Lærer til grundskolen ved europaskole

§ ansøgningsfristen er den 15/04/13

Net-nr. 9932

PPr Greve, Greve kommune

Specialundervisningskonsulent 

§ ansøgningsfristen er den 08/05/13

Net-nr. 9943

ringkøbing-Skjern kommune

Teamkoordinator og psykolog

§ ansøgningsfristen er den 22/04/13

Net-nr. 9949

juelsminde Skole, Hedensted kommune

Udviklingsorienteret naturfagslærer

§ ansøgningsfristen er den 25/04/13

Net-nr. 9938

efterskolen ved Nyborg, Nyborg kommune

Findes der en matematik- og spansklærer?

§ ansøgningsfristen er den 01/05/13

Net-nr. 9946

Strandmølleskolen, assens kommune

Lærer per 1. august 2013

§ ansøgningsfristen er den 16/04/13

Net-nr. 9936

Sankt birgitta Skole, lolland kommune

Dansklærer

§ ansøgningsfristen er den 12/04/13

Net-nr. 9911

Tølløse Privat- og efterskole, Holbæk kommune

Fysiklærer til ansættelse fra 1. august

§ ansøgningsfristen er den 18/04/13

Net-nr. 9942

kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe kommune

Ledige lærerstillinger

§ ansøgningsfristen er den 22/04/13

Net-nr. 9950

Hareskovens lilleskole, ballerup kommune

Lærere til mellemtrinnet og indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 08/05/13

Net-nr. 9947

lyngs Idrætsefterskole, Struer kommune

Lærer til boglige fag og gymnastik

§ ansøgningsfristen er den 19/04/13

Net-nr. 9912

Nuuk Internationale friskole, Grønland

Skoleleder – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 22/04/13

Net-nr. 9951
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Fanø: sommerhus 
rindby strand (Kalmar) 
Beliggende ca. 800 m fra 
indkøb og strand. 56m2 
med 6 sovepladser fordelt 
på 3 rum.
telefon: 21 27 20 62

skøn ferielejlighed i 
København på Vesterbro!
3 værelses på 86 m2 med 
plads til 4 personer ( ikke 
rygere ) udlejes fra uge 
27 til uge 31 for 3600 kr. 
pr. uge!
telefon: 26198688

oplev Krakow – 
lejlighed i centrum
2 stuer/6 sovepl., nyt 
køkken+bad. 700m fra 
centrum. fra kr 250/dag, 
Billige fly kbh/Billund. 
2nielsen@privat.dk
telefon: 59 47 17 66

Første række på Mols
stråtækt sommerhus i 
første række ved fuglsø 
strand på Mols. Udlejes i 
uge 25-27. 4.500 kr. pr. 
uge excl. forbrug.
telefon: 25574103 
sites.google.com/site/maalet-
mols/home

sommerhus i Marielyst
Dejligt, lyst sommer-
hus, 100 meter fra dige 
og dejlig strand, Pris kr. 
3.500/uge. lars.hellewf@
gmail.com
telefon: 81619015

Panoramaudsigt 
sallingsund
100 m2 sommerhus, 
fjordudsigt i naturskønt 
område ved nykøbing M. 
6-7 sovepladser.
telefon: 26358655 
www.ferieboligweb.dk/
limfjorden

skøn forårsweekend 
i Klint
stort nyere arkitekttegnet 
sommerhus ved klint, 2 
- 3 familier. 3 overnatnin-
ger i foråret, tilbud 2.500 
+ brug
telefon: 29625612 
www.skyttes.dk

sommer i København?
lys familielejl. udlejes 
ugerne 28-30. lækker 
gård m grill + legeplads, 
gratis P, spændende 
kvarter. 3600 kr/uge.
telefon: 61284850

sommerhus i Hornbæk
4 pers. 1 km til strand. 
Vaske-og opvaskemaski-
ne. ADsl, TV og linned. 
Uge:28,29,30 kr 4000.
Uge:31,32 kr 2500.
telefon: 24263207

skønt hus i Hundested
Dejlig have, fjordudsigt. 
Ca. 300m til strand. 6 
pers. Udlejes i uge 29,30, 
31 (røgfrit).3000  kr. ugl.  
47986420
telefon: 47986420

Forår og sommer 
på Østerbro Kbh.
Dejlig lys østerbro lejlig-
hed tæt på søerne udlejes 
i lige weekender, i pinsen 
og uge 27 og 28. 2400kr 
pr uge.
telefon: 60484395

grønland, Bytte 
feriebolig
Vi bor i et skønt rækkehus 
og ønsker at bytte bolig 
i ferieperioden 1.7.-16.7. 
2013 i københavnsom-
rådet.
telefon: +299 522856

sommerferie på 
Bornholm i billigt 
sommerhus?
lille billigt sommerhus på 
40m2 beliggende i sø-
marken udlejes for 3500 
kr. pr. uge. se netannonce 
for oplysninger
telefon: 22471338

Byhus i Provence - 1/3 
ejerskab til salg
Charm. etagehus med 
bl.a. to soveværelser og 
udv. terrasse. 18 km til 
Middelhavet. Info: frank-
rig@privat.tele.dk
telefon: 22401740

sommerhus på 
Hallansåsen
nyd det dejlige sveri-
ge mit i skoven, ved sø 
og kultur. Pris pr. uge 
3500 kr. + forbrug. Henv. 
5352505-86813318
telefon: 86813318

124 km2 lys lejlighed 
på nørrebro.
Børnevenlig lej. med skøn, 
gård. stille vej m/gratis 
P. Dejligt kvarter. Udlejes 
fra uge 25 - 34. 3600 
kr./uge.
telefon: 21928882

sommerhus i norsminde
Hus (m. ’havkik’) udle-
jes. 6 faste sovepl.  Tæt 
på kro og havn. 150 m. til  
strand. 15 km. til Aarhus. 
4000 kr.
telefon: 20616354

Havnsø strand 100 
m. til vandet.
Bjælkesommerhus ved 
børnevenlig sandstrand. 
Plads til 4 pers i 2 sove-
værelser. en uge i skole-
ferien 4.200kr. 
telefon: 20 66 20 52 
www.schultze.dk/sommerhus

Berlin city superbilligt
nyrenoveret, stilfuld lej-
lighed, 2-6 pers, fanta-
stisk beliggenhed, Ro-
senthaler Pl.. U-Bahn, 
sporvogn, bus v/døren
telefon: 20410785 
www.berlinferie.org  

Bjælkehus på Helgenæs
Dejligt sommerhus med 
hav-vue. seks soveplad-
ser, tre soverum, børne-
venligt, store terrasser og 
skøn bålplads. 
telefon: 24412294 
www.bahnweb.dk.

sverige småland med 
vaskemaskine :-)
skønt hus nær sø .Carl 
larsson-stil. 3400/
uge. Cykler. Plads til 
4v+2børn.
telefon: 20829708 / 56725482 
www.sverigeshus. 123hjem-
meside.dk

Ferie islands Brygge
lejl. i hjertet af det gam-
le Islands Brygge. Privat 
sydvendt altan. Gratis 
P. Perfekt til par. 1 uge: 
2600
telefon: 31411791

sommerhus på 
orø til leje
5 minutter fra bade-
strand. Perfekt op til 6 
pers.kr. 3000,- pr uge. 
www.artbag.dk/oRoe/
telefon: 23320751 
www.artbag.dk/oroe/

sYDFYn - 11 sovepl.
Udlejes i ugerne 27, 28, 
29, 30, 31. Mandag til 
mandag. Velegnet til 
storfamilie el. flere fami-
lier. Dejlig 165 m...
telefon: 60672023

lejlighed på fredelige 
Østerbro udlejes
100 kvm, lys lejlighed 
med altan, elevator, par-
keringskælder, -møbleret. 
lejes over 3- 4 måneder.
telefon: 21676225

sommerferie i 
Kbh’s centrum
Charmerende , solrig 
2-værelses lejlighed med 
udsigt direkte til søerne. 
2950 kr. pr uge.
telefon: 24447807/ 
33690025

Dobbelthus-Provence 
med pool
Udsigt mod Alperne,rolige 
omg ,2 x 4/5 pers, 
pris fra 400e/uge/
hus. mulig opvarm 
pool. tlf 30234399/ 
+33626760658
telefon: 48319099

Feriebolig i thyborøn 
1. række
Huset er placeret i 1. ræk-
ke. 6 sovepladser. Thy-
borøn byder på mange 
seværdigheder. skal op-
leves.
telefon: 40174565/20464243

sommer i svendborg
Dejligt, utraditionelt by-
hus i svendborg beligg. 
i centrum ved havnen. 
Udlejes fra uge 27 til 31: 
3.000 kr./uge. 
telefon: 29705392

Bornholm - Østre sømark 
-sommerhus udlejes
Hyggeligt sommerhus - 
(59m2, 4 pers., strand 
400m, stor naturgrund). 
u.23-26, 2800.-. u.27-
30, 3500.-
telefon: 61265695

97m2 stråtækt idyl 
ved Jammerbugten
Hyggeligt og velindret-
tet sommerhus fra 1987 i 
naturskøn/rolig beliggen-
hed ved svinkløv, 1 km til 
Vesterhavet. 
telefon: 20913304 
www.kollerupstrand.dk

lucca/toscana
lejlighed indenfor den 
charmerende bymur 
i lucca. Til 2 pers.el-
ler 2 og et par småbørn. 
98213085
telefon: 98213985 
www.setoscana.dk

charmerende 
sommerhus, 
nordsjælland
Udsholt,1 km til strand. 
22/6 - 10/8 4.500,- /
uge excl. forbrug. ellers 
3.000,-. Rabat ved leje 
over 1 uge. 
telefon: 29402155

andelsbolig ved 
søerne i Kbh.
Min søn sælger sin lej-
lighed, der ligger tæt ved 
Rådhuspladsen og City, 
adressen er: nørre søga-
de 45, st.tv. 
telefon: +45 39294133

Villa i Bagsværd - 
sommerperioden
Møbleret  (124 m2) med 
dejlig have tæt på Bag-
sværd sø, udlejes  fra 2 
uger til 2 mdr. start midt 
i juni. 
telefon: 26426697

sommerhus 
nykøbing/rørvig
enkelt og hyggeligt som-
merhus på naturgrund 
7 min. gang til skønne-
ste sandstrand. Pr uge 
2700kr + el. Max 4 pers.
telefon: 62214728

sommerhus ebeltoft
sommerhus 50 meter fra 
vandet og 180 graders 
panoramaudsigt udlejes. 
se www.kystvejen121.dk
telefon: 21643506 
www.kystvejen121.dk

sommer i svaneke
To huse udlejes med tre 
soveværelser og have. 
Ring 30182297(uge 29-
30) eller 30182408(uge 
31-32)
telefon: 30182297

klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive 
moms – betal med kort. se priser på folkeskolen.dk

annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 

bazar
    Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer
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sommerhus i nr. 
Vorupør /thy
nyistandsat sommerhus 
tæt på fiskerleje og strand 
udlejes for 3500 kr pr 
uge. naturgrund. 6 sove-
pladser/3 vær. 
telefon: 29723431 
dk.fotoalbum.eu/sommer-
husthy

3 værelses andel i 
KBH med stor altan!
Pris 695.000 kr. og en 
husleje på 3.035 kr om 
måneden - forældrekøb er 
i øvrigt tilladt. se web for 
mere info. 
telefon: 44978892 
www.dba.dk/stor-sydvendt-
altan/id-89106736/

arrild Ferieby i 
sønderjyllands 
skønne natur
Dejligt hus til 6-8 pers. 
legepladser, svømme-
hal/stor rutsjebane. Ten-
nis, fiskesø, golf - perfekt 
for børn. 
telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

sommerhus 
rågeleje udlejes
Bjælkehus til 5 perso-
ner, på fredelig grund med 
egen sø . Priser fra 2450 
kr. www.Baunemosen.dk. 
tlf 22830910
telefon: 22830910 
www.baunemosen.dk

sommerhus på Femø 
direkte til sandstrand 
85 m2. stue/køkken 
med brændeovn, 3 gode 
værelser samt badevær 
med brus. Max 5(6) pers. 
3500 kr excl el.
telefon: 28 93 45 24 
lynghusetfemoe.blogspot.dk

charmerende 
landsbyhus i 
sydfrankrig til leje
Udlejes i juni, juli og 
august til 3000 kr pr uge. 
6 sovepladser, sydvendt 
terrasse, 20 km til havet.
telefon: 0033468331021 
www.mithusisydfrankrig.dk

sommerhus på Møn, 
råbylille strand
100m2, 2 stuer, 3 væ-
relser, 5 sengepladser + 
opredning,500m til hav, 
udlejes uge 22,23,30,31 
og pinsen, 2700/uge
telefon: 28578361/51789703

sommerhus 300m 
fra Vesterhavet
sommerhus i Jammer-
bugt. 300 m. fra sand-
strand. 7 sovepladser plus 
lille anneks. stor børne-
venlig grund. 98213085
telefon: 98213085 
www.makrelvej.dk

skøn lej udlejes i uge 27, 
28, 29, 30, 31 i KBH
90kvm lækker lej udlejes i 
kBH. 10min fra Rådhus-
pladsen. pris 3600per 
uge.kun til ikke rygere. 
egnet til 4 pers.
telefon: 20540564

syditalien, 
amalfikysten, ravello
Antikt, renoveret byhus 
m panoramaudsigt over 
Middelhavet. 2 dobbelt-
vær. 2 badevær,stor stue, 
køkken med alt.
telefon: +45 40 40 86 68

Bornholm - 
sommerhusferie
ledige uger 28, 29 m.m.. 
skønne sommerhuse ved 
Balka strand eller Peder-
sker sømark strand. Vel-
holdte med alle
telefon: 60141600 
www.balkaferie.dk

Fanø: sommerhus 
rindby strand (Kalmar)
Beliggende ca. 800 m fra 
indkøb og strand. 56m2 
med 6 sovepladser fordelt 
på 3 rum. e-mail: Heim-
dalsalle21@gmail.com
telefon: 21 27 20 62

rubrikannoncer

Indkaldelse til 
generalforsamling i LIC
Medlemmarna i Lärarnas Inköpsförening, ekonomisk 
förening, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 
den 29e april 2013 kl. 15, i föreningens lokaler på 
Krossverksgatan 7B, 216 16 Limhamn, Sverige.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande sekreterare vid stämman
2. Val av två justeringsmän. 
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig 
ordning.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Information om föreningens verksamhet.
7. Styrelsens berättelse och framläggande av årsredo-
visning.
8. Framläggande av revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av balansräkning och resulta-
träkning för moderföreningen och för koncernen.
10. Beslut om disposition beträffande vinst/förlust enligt 
fastställd balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkstäl-
lande direktören.
12. Beslut om medlemsinsats.  
13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och 
revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
16. Val av valberedning och suppleanter. 
17. Fullmakt för styrelsen att utse företrädare för 
föreningen på bolagsstämmor i företag där föreningen 
äger aktier.
18. Beslut om ändring av stadgarna. 
19. Ärenden som anmälts enligt § 14 i föreningens 
stadgar. 

Till punkten 18
Styrelsen föreslår att den ordinarie föreningsstämman 
beslutar om ändring av stadgarna enligt i huvudsak 
följande förslag. Föreningens ändamål ändras så att 
verksamhet kan bedrivas direkt eller indirekt genom 
dotter- och intressebolag. Sätet ändras till Malmö. 
Insatsen bestäms i stadgarna till 30 kr och medlemsav-
giften för täckande av administrativa kostnader till 70 kr. 
Antalet ledamöter skall vara sex, varav tre danska och 
tre svenska. Valberedningen avskaffas. Antalet revisorer 
skall vara en med en suppleant. Ordinarie förenings-
stämma skall hållas under april månad. Införande av att 
kallelse till föreningsstämma skall även publiceras på 
föreningens webbplats. 

Malmö i mars 2013

Lärarnas Inköpsförening, ekonomisk förening
Styrelsen

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

www.jellingrejser.dk | info@jellingrejser.dk | 7587 2344

Berlin i 4 dage fra 1.395,-
Inkl. bus, 3 nætter med morgenmad
Priserne er ved samrejse og fuld bus.
Forhør på London, Krakow, Rom, Barcelona, Amsterdam etc.

TjekkieT – Bøhmiske Paradis – i 6 dage fra 1.885,-
Inkl. bus, aktiviteter i 3 dage, helpension og udflugt til Prag

2 aktivitetsdage og én nat i Prag  fra 1.695,-

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

www.grouptours.dk
-en klasse bedre!

Tlf. 98 17 00 77
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Tilmeld dig Sinaturs nyhedsbrev og deltag i konkurrencen  
om at vinde et ‘All Inclusive’ ophold for 2 (Værdi 1.980 kr.). 
Klik ind på sinatur.dk/nyhed og tilmeld dig konkurrencen. 
Vinderen bliver udtrukket d. 31.3 og får direkte besked. Ferietilbud 

 
 

Udsigten fra Hotel Haraldskær.  
Hotellet ligger midt i Vejle Ådal.

Kultur & kunst
tag ud og oplev... 

Bo på fx. Hotel Frederiksdal og 
vælg om I vil besøge Sophien-
holms kunstudstillinger eller 
Frederiksborg Slot. Gå en tur 
langs Mølleåen og i det smukke 
Nordsjælland. Afslut dagen  
med en skøn 3-retters menu i 
restauranten. Tag afsted alle  
uges dage.

Bo på et af Sinaturs 6 hoteller. De smukkeste steder i Danmark.

Weekendophold
tag afsted...

 Få nærværet i højsædet og  
mærk roen sænke sig med et 
weekendophold på fx. Hotel 
Haraldskær. Gå en tur i bak-
kerne eller i skoven og nyd de 
smukke om-givelser. Slut  
dagen med en dejlig middag.  
I står selvfølgelig op til en mor-
genbuffet fyldt med lækkerier. 

Weekend- 
ophold 

fra 725,-  
 pr. pers. inkl. menu  

og morgenbuffet

Kultur & Kunst

fra 825,-  
 pr. pers. inkl. menu  

og morgenbuffet

sinatur.dk/ferie

Hotel Haraldskær, v. Vejle   
T/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal, Lyngby 
T/ 4585 4333

Hotel Sixtus, Middelfart 
T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens 
T/ 6373 7373

Hotel Storebælt, Nyborg 
T/ 6531 4002

Genåbner 2. april - et helt nyt hotel

Hotel Skarrildhus, Herning 
T/ 9719 6233

Se alle rejser og bestil 
tilbud på smartphone: 

LIVERPOOL - fly 5  dage/ 4 nætter fra kr.  ..  2.098,- 

DUBLIN - fly 5 dage/ 4 nætter fra kr.   .........2.298,- 
 
MANCHESTER - fly 5 dage/4 næt fra kr..1.998,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

KAMPAGNEPRIS

 LONDON
fly fra kr. 1.998,-

“London er altid et sikkert hit blandt folke-
skoleklasserne! Vi kan sammensætte et 
spændende  og varieret program på rejsen, 
og vi tilbyder fx besøg ved det nye London 
Dungeon. I kan også gå en tur ved det olym-
piske område eller prøve nyheden til 2013: 
Kajaktur på Themsen! “
Christian Skadlkjær,  mere end 25 år med skolerejser.

alfa-folkeskolen_London_forår13.indd   1 3/19/2013   4:39:41 PM

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

Tjen  hele  10 kr.  pr.  solgt  skrabelod  til  din 
klasse  eller  forening  med  landslotteriet  for 

 Dansk  Handicap  Idræts-Forbund
 

Bestil  allerede  idag  på
www.støtforeningen.dk

139303 p48-57_FS0713_Lukkestof.indd   56 08/04/13   15.16



f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 3  /  57 

WWW.LPPENSION.DK

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,  
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.  
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Danmarks  
Lærerforening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

formanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsChef
Lærer hans ole frostholm

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

serViCeLinjen,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
kan du få oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

konTingenTneDsæTTeLse 
eLLer -friTageLse
kan søges af medlemmer, der er 
ledige, har orlov eller er på barsel, 
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

Du kan se den aktuelle rente  
og beregne dit lån på:  
www.dlf-laan.dk

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk

formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Abonnement  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. for abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
løssalgspris: 40 kroner. 

forsidefoto: klaus Holsting

193.000 læsere 
Annoncering  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 8  9. april 15. april 25. april 
folkeskolen nr. 9  19. april 29. april 8. maj 
folkeskolen nr. 10  2. maj 13. maj 23. maj 
folkeskolen nr. 11  17. maj 27. maj 6. juni

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

130. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger,chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Jennifer Jensen, jje@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org

Layout og grafisk produktion  
Datagraf

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt,  
Musik, Håndværk og design, 
ernæring og sundhed,  
specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    
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LOCKOUT

NYUDDANNET
Hver anden nyuddannet lærer arbejder
uden for faget.

Side 28

DEN DANskE illUsioN
En offentlig vrangforestilling:  
Den danske model.

Side 20

GoDE bAchEloropGAvEr
Kronik: Syv gode råd om det
stærke eksamensprojekt.

Side 34

Læs om konfLikten fra side 6
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uskolet 
Ved Morten Riemann

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

RundspøRge bekRæfteR:

Dem, du er  
uenig med, er 
komplette,  
lalleglade idioter
De medmennesker, hvis opfattelse af 
aktuelle spørgsmål du ikke deler, er kom-
plette, skingrende lalleglade og imbecile 
idioter, der ikke fatter en hujende fis af, 
hvad alting drejer sig om. De har alle 
sammen roterende godaws i kasketten, 
men det er de selv for torskedumme til at 
vide en blafrende kæft om. Det fremgår af 
et rundspørge foretaget for nylig uden for 
Forligsinstitutionen. 

Så kan de lærer det / 35
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foreningens forlag

LÆRER
DANSK

systime.dk
70 12 11 00

mit.dansklf.dk
33 79 00 10

Kom til et inspirerende gå hjem-møde, hvor eksperter og faglige 
konsulenter præsenterer eksempler på iBøger® til dansk faget og  
sprogfagene.

Gå hjem-mødet afholdes af Dansklærerforeningens Forlag og Systime.

 Hvad kan de?

 Hvad skal de?

 Hvordan bruger vi dem?

Sted
Dipylon-salen, Carlsberg Museum & Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 København V

tid
15.00 – 17.45

Se yderligere oplysninger og tilmeld dig på systimekurser.dk

diGitALe LÆReMidLeR i
GRUNdSKOLeN
Gå hjem-møde | 30. april 2013 | Carlsberg | København

FRi 
eNtRé

Smil på foto af Mi-
chael Ziegler og An-
ders Bondo uden for 
forhandlingslokale kan 
godt forsvares at blive 
kaldt syrlige.

Ældre lærere trætte 
af at høre på insinua-
tioner fra unge fløse 
i KL.

Forskere uenige: Er 
flere timers lockout 
en garanti for bedre 
konflikt?

Påskeægsdekore-
rende hjemkund-
skabslærer synes ikke 
at have fattet situa-
tionens alvor.

Voksenbesked til flere 
tusinde urolige børn: 
Vi skændes ikke. Vi 
forhandler!

advarer unge mod at blive forhandlere
B o n d o

Formanden for Danmarks Lærerfor-
ening, Anders Bondo Christensen, 
kan ikke længere anbefale forhandler-
gerningen til unge, som skal beslutte 
sig for en uddannelse. »Jeg vil for 
første gang stå i den situation, at jeg 
ikke kan anbefale unge mennesker 
at uddanne sig til overenskomstfor-
handlere. Det er mig helt ubegribeligt, 
at det skulle ske under en S-SF-R-
regering«, sagde formanden fra ta-

lerstolen ved et stormøde for 2.200 
tillidsfolk, som modtog hans ord med 
klapsalver.
     Børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini mener, at lærerfor-
manden tager de unge som gidsler: 
»Det er fuldstændig ubegribeligt, at 
Bondo vil fraråde dygtige unge men-
nesker at uddanne sig til forhandlere, 
fordi der kører overenskomstforhand-
linger«, siger ministeren.

139303 p58-60_FS0713_uskolet.indd   58 08/04/13   10.50



foreningens forlag
LÆRER

DANSK

systime.dk
70 12 11 00

mit.dansklf.dk
33 79 00 10

Kom til et inspirerende gå hjem-møde, hvor eksperter og faglige 
konsulenter præsenterer eksempler på iBøger® til dansk faget og  
sprogfagene.

Gå hjem-mødet afholdes af Dansklærerforeningens Forlag og Systime.

 Hvad kan de?

 Hvad skal de?

 Hvordan bruger vi dem?

Sted
Dipylon-salen, Carlsberg Museum & Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 København V

tid
15.00 – 17.45

Se yderligere oplysninger og tilmeld dig på systimekurser.dk

diGitALe LÆReMidLeR i
GRUNdSKOLeN
Gå hjem-møde | 30. april 2013 | Carlsberg | København

FRi 
eNtRé
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GEKKO er et nyskabende onlinemateriale til engelsk og tysk. 
De afsluttede forløb har fingeren på pulsen og indeholder film, 
musik, litteratur, kulturmøder og meget mere.

I alle forløb lægges der vægt på, at eleverne samarbejder og 
anvender sproget aktivt i forskellige typer projekter. Kort sagt, 
GEKKO er god sprogundervisning – med digitale fordele.

Se gratis et forløb på gekko-engelsk.dk og gekko-tysk.dk
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NU OGSÅ TIL 
TYSK!

”Et genialt og gennemarbejdet materiale.”
Sproglæreren, marts 2013

Engelsk og tysk · 7.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

17461_Gekko_BS_FS7_2013.indd   1 19/03/13   14.38

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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