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Gør det 
let uden 
at lyve
Troels Gollander
Fagbogsforfatter hos Gyldendal 

SKRIVERPRISEN
                     

VINDER af

2018

Troels Gollander har gennem de sidste 25 år skrevet et hav af faglitterære 
børne- og skolebøger. Hans særlige evne til at skrive i et let og varieret sprog 
om autentiske emner i børnehøjde har skabt læselyst i hele landet. På årets 
Bogforum blev hans arbejde honoreret med Skriverprisen 2018. Vi ønsker et 
stort tillykke og glæder os over, at der stadig kommer nye titler til. Senest 
med udgivelserne Traktor, Cykel og Champions League.

Find alle vores fagbøger af Troels Gollander på gyldendal-uddannelse.dk
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Hvad skal vi 
med forskning?

#Inklusion

»Inklusionen er ikke kun 
en farce i skolen i dag, den 
er en tragedie. Normale 
børn mister tro og lyst, 
kloge børn tabes, og hå-
befulde (lærer)studerende 
skræmmes væk«.
 Henrik Breilev,
lærer

»Mere og mere krakelerer. 
Snart rammer nye  
sparerunder kommunerne, 
og faldet nedad fortsæt-
ter. Langsomt pilles lag  
på lag af lærerne«.
 Richard H. Sørensen,
lærer

 
»De offentligt ansatte er 
boksebolde. Alle har en 
mening om folkeskolen, 
og alle tror, de ved bedst. 
Hvorfor gør man ikke no-
get ved det stigende pro-
blem, når det er med til at 
smadre et helt skolesy-
stem og rigtig mange børn 
og voksne i processen?«
 Sarah Urgaard, 
lærer

Når man sætter et meget stort skib i søen, skal det følges tæt. 
Sådan sagde undervisningsminister Christine Antorini 13. november 2013 ved førstebe-
handlingen af folkeskolereformen.

Og det er det blevet: 41 forskningsrapporter indtil nu, og der er planlagt i alt 57 rap-
porter. Regning: 75 millioner kroner.

Debat om forskning spillede allerede en hovedrolle ved lanceringen af reformen. 
Christine Antorini sagde for eksempel, at forskningen viste, at eleverne ville lære mere, 
hvis de fik flere timer. Men det udsagn blev direkte modsagt af den internationalt kend-
te skoleforsker John Hattie. 

Hun lovede også, at udviklingen i skolen efter reformen ville blive fulgt tæt af for-
skerne – og hvis det viste sig nødvendigt, ville der blive justeret undervejs. Løfterne om 
følgeforskning var med til at lukke munden på kritikerne. Det var en skolereform, hvor 
forskningen kom til at spille en hovedrolle – og hvor der virkelig var blæst om de første 
resultater.  

Sådan er det ikke længere.  Følgeforskningen rejser i dag højst en lille hvirvelvind. I 
øjeblikket sidder for eksempel hele forligskredsen på Christiansborg og forhandler om 
at ændre dele af reformen. Så skulle man tro, at alle ville kaste sig over de rapporter, 
der er kommet indtil nu, for at finde ud af, hvad der skal ændres. Men det sker ikke. 
For politikerne har ikke rigtig tid til at sætte sig ind i dem, siger de. 

»Jeg har ikke læst alle rapporter, men jeg har typisk kigget i dem«, siger radikale 
Marianne Jelved. 

57 rapporter på fem år er sikkert også i overkanten, hvis 
de skal have gennemslagskraft. Men hvorfor blev de så sat 
i værk? Følgeforskningen ligner desværre et politisk figen-
blad, som kunne bruges i argumentationen, da reformen 
blev sat i søen.

Men det er virkelig øv! 
Forskning er systematiseret viden, som er skabt gennem bestemte gennemprøvede 

metoder. Den er ikke fejlfri, og den er ikke en facitliste i forhold til 
fremtiden, og naturligvis kan resultater fortolkes. Men hvis man 
vil skabe en god folkeskole, skal man da lytte til, hvad den 
hårdt erhvervede viden siger.

Som alle ved, er den fælles folkeskole alvorligt under pres 
i disse år. Derfor er det simpelthen for slapt at bruge 
synsninger og tilfældige udpluk af rapporter-
ne som basis for at tage udfordringerne 
op. Kære politikere, brug dog den 
forskning, I selv har bestilt! 
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Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 3.000,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

Alle klasser tjener 

3.000,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk 
Tlf. 30 89 89 62

mail@tilfrakort.dk

I N D H O L DI N D H O L D

6 12

LYST TIL AT LÆRE 
Skemaet er fuldt af 

praksisfaglig undervis-
ning på Auning Skole 

 – og skoletrætte elever 
er med på ideen.
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FØLGEFORSKNING FOR MILLIONER 

»JEG HAR IKKE  
LÆST ALLE  
RAPPORTERNE,  
MEN JEG HAR  
TYPISK KIGGET  
I DEM«
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FORÆLDER

Mette With Hagensen 
stopper som formand 
for Skole og Forældre. 

Der er kampvalg  
til posten.

1.-pris 
Lærer Thomas  

Graversens opgave om 
undervisningsdiffe-

rentiering imponerede 
dommerne.

#INKLUSION 
Alle lærere, uanset om 
man er ung eller erfa-
ren, kan knække, når 
man bliver mødt med 
vold og trusler på job-
bet. Christina Rinaldo 
måtte sygemelde sig.
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Et hold drenge har sagt farvel til deres  
normale klassekammerater på Auning Skole 
og i stedet skabt en klasse med eget værksted 
og et skoleskema, der emmer af innovation  
og praksisfaglighed. 

Skoletrætte 
drenge bygger 
deres egen  
skole

P R A KS I S FAG L I GT

 17  drenge fra 9. årgang står i 
mindre grupper i skolekøk-
kenet på Auning Skole 
små 40 kilometer nord 
for Aarhus og bakser med 

bolledeje, som nogle steder i køkkenet er 
enten for våd eller for tør. Gennem køkkenets 
vinduer kan de se elever løbe og hoppe ude i 
skolegården. Det gør de som optakt til skolens 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L

F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N
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Rasmussens præmiepulje og har netop sikret 
sig 1,4 millioner for ved sommerens afgangs-
prøver at have løftet elevernes karakterer i 
dansk og matematik. Omkring halvdelen af 
pengene har den midtjyske skole brugt til at 
sløjfe én af de fem almindelige 9.-klasser for at 
give plads til en helt ny form for afgangsklasse. 
Skolen har givet klassen navnet tech9 – 9 for 9. 
klasse, tech for at vise, at her arbejdes der tek-
nisk, praktisk og produktionsorienteret. 

Tomt lokale er nu værksted
Klassen har fået til huse i lokalerne fra den 
gamle ungdomsklub, der tidligere var placeret 
i en mindre bygning på skolens område. Byg-
ningen bærer præg af forfald sammenlignet 
med resten af skolen, og der er kun koldt vand 

på det lille toilet, som også er i bygningen. På 
samme etage har klassen et lokale til alminde-
lig klasseundervisning, mens førstesalens store 
lokale er blevet til klassens eget værksted.

»Da året startede, var lokalet helt tomt. Vi 
er ikke lige så ømme over for de her lokaler, 
og derfor har vi kunnet give drengene mere 
eller mindre frie rammer til at gøre lokalerne 
til deres egne. Så det er drengene selv, der 
har lavet alt, hvad der i dag er i værkstedet«, 
fortæller skoleleder Christina Birch Mogensen 
om det store lokale, der siden august nu har 
fået en række arbejdsstationer og ophæng til 
skruetrækkere, høvle og koben – alt fremstil-
let af eleverne selv.  
 
Ideen kom fra en lærer 
Christina Birch Mogensen har kun været på 
skolen i et år. Hun kommer fra en lederstilling 
på et 10.-klassecenter, og det er blandt andet 
nogle af erfaringerne herfra, der har gjort det 
lettere at se mulighederne ved at oprette en 
helt ny form for klasse til de elever, der har 
svært ved at fange det boglige.

»Vi havde brug for at finde ud af, hvad vi 
skulle gøre med denne her gruppe af elever, 
som virkelig ikke havde lyst til at gå i skole. 
De gad ingenting. Det var rigtig dårlig elev-
trivsel, og det samme gjaldt lærerne, der hel-
ler ikke syntes, at det var sjovt at skulle have 
timer med eleverne«, fortæller hun og tilføjer, 
at også skolens udskolingsleder har lederfor-
tid fra et 10.-klassecenter. »Og to af klassens 
lærere har også arbejdet med 10. klasse«, 
siger hun. 

Selve ideen kom fra en af de to lærere. 
Han spurgte en mindre gruppe af de forstyr-
rende og skoletrætte drenge, om det ville 
gøre det lettere for dem at gå i skole, hvis de 
fik deres egen klasse, hvor den teoretiske un-
dervisning i høj grad skulle læres via praksis-
nære opgaver. Drengene blev tændt på ideen, 
og en lille gruppe af dem fik lov til at komme 
med deres bud på, hvordan de godt kunne 
tænke sig den nye klasse.

»Elevernes skemaer ligner et almindeligt 
skema. De har de samme fag, men de laver 
nogle helt andre ting. Vi forsøger at få al un-
dervisning til at være så relevant og tæt på 
elevernes hverdag og interesser som muligt. 
Og så bliver det hele tiden kombineret med, 
at de producerer noget«, forklarer Christina 
Birch Mogensen.

Drengene tilbringer desuden hver onsdag 
uden for skolen sammen med en af byens 
lokale håndværkere, hvor de hver især har 
fået tildelt en praktikplads.

første sundhedsdøgn, som består af 24 timer i 
streg med fokus på motion og sundhed. 

For drengene er det imidlertid en diskus-
sion om, hvorvidt bollerne bliver for søde 
med chokoladestykker, når de også senere 
skal smøres med syltetøj, der optager op-
mærksomheden. Drengene i køkkenet står 
nemlig for menuen, der skal holde blodsukke-
ret stabilt hos skolens øvrige elever det næste 
døgn – og det skal gøres ordentligt. 

Sidste skoleår var drengene fordelt i sko-
lens fem almindelige 8.-klasser. I år går de i 
en helt ny klasse kun oprettet for lige netop 
dem. Alle har de det til fælles, at det med at 
gå i skole hang dem langt ud af halsen, og det 
endte ofte med ballade i og uden for timerne. 

Skolen er med i statsminister Lars Løkke 

Mark, Rasmus og Mathias 
(fra venstre til højre) var 
nogle af de første, der blev 
spurgt om ideen med at 
starte en ny klasse. Mark 
afslører, at drengene har 
droppet ideen om en scoo-
terparkeringsplads – de 
har bare ikke lige fået det 
fortalt til læreren endnu: 
»Politiet kommer en gang 
imellem og kigger på vores 
scootere, fordi de er ulov-
ligt tunede. Så vi prøver at 
undgå at få bøder«. 
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Kyllingeburgere og 400 boller
Det er ambitionen, at hver skoledag skal bestå 
af både teoretisk og produktionsorienteret un-
dervisning. Klassen har typisk to voksne på ad 
gangen, så halvdelen af klassen kan modtage 
undervisning i det almindelige klasseværelse, 
mens resten arbejder i værkstedet ovenpå. Og 
så er al undervisning temabaseret, så alle fag 
har fokus på samme tema. 

»Temaet er i øjeblikket gastronomi og 
service, og det er derfor, vi står for at lave 
maden til skolens sundhedsdøgn«, fortæller 
dansklærer Pia Pors, der instruerer eleverne, 
imens de har generalprøve i at bage de 400 
boller, der sammen med en morgenmads-
menu og kyllingeburgere skal stå klar to dage 
senere til skolens øvrige elever. 

I dansk omsættes temaet til analyser af 
madblogs og tekster og reklamer om mad.

»Og op til jul kommer det til at handle om 
madkultur og historien bag de ting, vi sætter 
på et julebord. Så i engelsk handler det ek-
sempelvis om Christmas«, fortæller Pia Pors. 

I temaets ånd kombineres den teoretiske 
undervisning med, at eleverne bruger en del 
af deres tid i skolens køkken – helst hver dag, 
hvis det lige kan lade sig gøre. »Eleverne skal 
for eksempel prøve at lave en medisterpølse 
fra bunden af«, fortæller hun og tilføjer, at 
klassen også senere får et tema omkring land-
brug, hvor de skal besøge en gård. 

Pia Pors har også en fortid på et 10.-klas-
secenter, og hun meldte sig selv på banen til 
tech9.

»Jeg oplevede de her drenge som enormt 
søde, sjove og dygtige til deres fritidsjob, men 

som vi simpelthen ikke havde rammerne til. 
Det her er ikke et specialtilbud. Flere af dren-
gene er kvikke. Men det var et helvede for 
dem at gå skole«, siger hun.

Underviser bevidst til maksimum et 7-tal
For at give de 17 drenge mest mulig tid i det 
nyindrettede værksted har skolen valgt, at 
klassen kun undervises til et 7-tal i de forskel-
lige fag for at holde den teoretiske undervis-
ning nede. 

»Vi vender ryggen til nogle af de Fælles 
Mål. Så hvis man går efter 12, så er det ikke 
her, man skal gå. Vi berører alle områder, 
men fordyber os ikke i alle emner«, fortæller 
skoleleder Christina Birch Mogensen og tilfø-
jer, at tech9-klassen ikke er tænkt for elever, 
der har planer om at gå i gymnasiet. Her 
bliver der undervist med en fremtid på en 
erhvervsskole for øje. 

For dansklærer Pia Pors giver det god 

mening. »De her drenge har ikke brug for at 
kende til Tove Ditlevsens forfatterskab. Skolen 
behøver ikke at være en pølsefabrik, hvor alle 
lærer det samme«, siger hun og understreger 
samtidig, at klassen ikke har det nemmere 
end skolens andre 9.-klasser:

»Det skal ikke være lettere at gå i denne 
her klasse. Man skal kæmpe lige så hårdt som 
i en almindelig klasse. Der er bare fokus på 
noget andet«.

Skolen afventer for øjeblikket svar på en 
dispensation om at gøre de mundtlige prøver 
mere praksisfaglige. Skolen vil blandt andet 
gerne have lov til at invitere en praksisfaglig 
vejleder med ind til prøven ved siden af den 
almindelige lærer og censor. 

Skolen behøver ikke at være en pølsefabrik, hvor alle lærer 
det samme, mener dansklærer Pia Pors. Drengene i tech9 
undervises med henblik på, at de kan komme videre til en 
erhvervsskole.

PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

10 % RABAT PÅ ALLE KURSER

Teenagecoaching • Relationskompetence 
Støt unge med angst • Hjernesmart undervisning

Narrativ samtalepraksis
Du kan læse mere på vores hjemmeside. 

Rabatkode: ”Folkeskolen”

www.kurserogkonferencer.dk

152187 p06-11_FS2018_Reportage.indd   8 15/11/2018   10.45



F O L K E S K O L E N  /  2 0  /  2 0 1 8  /  9 

Millioner ind – millioner ud
Auning Skole er en af 104 skoler over hele 
landet, som er med i statsminister Lars Løkke 
Rasmussens præmiepuljeordning for skoler 
med lave afgangskarakterer. Hvis skolerne 
formår at løfte 9.-klasseelevernes eksamens-
karakterer i dansk og matematik til mindst 4 i 
snit, udløser det en pose penge.

Puljen løber i tre år, og hvert år får de succes-
fulde skoler tildelt en præmie på mellem 1,3 
og 1,5 millioner kroner.  Første år lykkedes det 
Auning Skole at få del i præmien, og skolen 
kæmper nu videre i håb om også at vinde mil-
lionpræmien i år to og tre.

Og skolen har hårdt brug for at vinde de kom-
mende år, da skolen nu er ramt af besparelser. 
Byrådet i Norddjurs Kommune har besluttet, 
at Auning Skole får 3,1 million kroner færre til 
næste skoleår som led i en større besparelse 
på kommunens skoleområde.

»Det er selvfølgelig paradoksalt, at vi ender 
med at stå i en sådan situation, og det er rigtig 
ærgerligt. Nu må vi i gang med at finde ud af, 
hvordan vi laver god skole for færre penge«, 
siger skoleleder Christina Birch Mogensen.

Hun tør derfor ikke længere sætte initiativer 
i gang, som er afhængige af, at skolen får del 
i næste års præmieudskrivning. »Vi har ikke 
længere råd til at tage nogen risici«, siger sko-
lelederen, der håber at kunne fortsætte tech9 
næste skoleår. »Her er vi afhængige af, hvor 
mange elever i nuværende 8.-klasser der væl-
ger at gå i den klasse«.

AFHOLDES IGEN 
D. 11.15. MARTS 

2019
PENGEUGE.DK

TILMELD DIG PÅ:
OG FÅ EN BANKRÅDGIVER
SOM GÆSTEUNDERVISER 
I DIN KLASSE

Gratis undervisningsmateriale udarbejdet af Danmarks Matematiklærerforening
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»Men det ødelægger ikke totalt vores hu-
mør, hvis vi ikke får lov. For igen er det vig-
tigt, at ingen må tro, at eleverne slipper let-
tere end andre. Men vi håber selvfølgelig på 
at få lov til at lave en prøve, der giver mening 
for eleverne«, siger Christina Birch Mogensen. 

Skole kombineres med interesser
Ud over at have bygget deres eget værksted 
op har drengene været med til at flytte 
skateboardrampen i skolegården til et mere 
praktisk sted. De har også stået for at bygge 
og opsætte scene og lys til et »open by night«-
arrangement i Auning by. Byggetemaet fort-
sætter helt ind i tysktimerne, hvor drengene 
blandt andet har læst om brugen af specifikt 
værktøj. 

Ifølge Christina Birch Mogensen kommer 
drengene også snart med et oplæg til anlæg-
gelse af en ordentlig parkeringsplads til deres 
scootere, som de kører i skole på. 

»De synes ikke, at forholdene er gode nok. 
Så de er i gang med at udarbejde en oversigt 
over, hvordan et håndværksmæssigt godt 
slidunderlag til fliser på en parkeringsplads 
skal være, hvor lang tid det vil tage at bygge, 
og selvfølgelig hvad det vil koste. Det ser jeg 
frem til at modtage«. 

Klassen har også haft et tema, der indbe-
fattede et besøg på den lokale gokartbane. 

»Ud over at få lov til at køre i gokart skulle 
vi beregne vores gennemsnitstider, og da vi 
kom hjem, skulle vi skrive en reportage fra 
dagen. Vi har også lavet portrætter af racer-
kørere«, fortæller Rasmus, der sammen med 
klassekammeraterne Mark og Mathias var en 

af dem, der hurtigt hoppede med på ideen 
om at oprette en klasse tilpasset deres inte-
resser. »Det var satme fedt«, tilføjer han med 
et smil om temaet om racersport.

Alle tre drenge er enige om, at de nu har 
det helt anderledes med at gå i skole end før 
sommerferien. 

»Det var godt nok lang tid siden, at jeg var 
gået glad hjem fra skole. Det hang mig ud af 
halsen. Men nu er jeg glad hver dag«, fortæller 
Mark. 

»Jeg er nærmest født i et værksted. Det har 
været en stor del af mit liv, siden jeg var to år. 
Så denne her form for skoledag passer mig 
virkelig meget bedre«, siger han og fortæller, 
at han og klassen er blevet bedre til at følge 
med i timerne i klasselokalet. 

»Vi har mere gejst, når vi ved, at der ligger 

en belønning i den anden ende, ved at vi kan 
komme op i værkstedet senere på dagen. Det 
er lettere at overleve det kedelige«. 

Håber på udvidelse af projektet
Da konceptet for den nye klasse lå nogen-
lunde klar i løbet af sidste skoleår, gjorde 
skolen det frit for alle elever i de fem 8.-klas-
ser at tilmelde sig tech9. Alle tilmeldte skulle 
underskrive en kontrakt: Mød til tiden, vær 
velforberedt, vær den bedste udgave af dig 
selv, og tag det sure med det søde. 

En kontrakt, der dog ikke har fået megen 
opmærksomhed, efter at eleverne er startet 
på holdet. 

»De kommer i skole. De møder til tiden. I 
dag var der to, som kom for sent, fordi den 
enes knallert var gået i stykker. Så den skulle 
de lige fikse. De er meget gladere, og der er 
langt færre problemer. Det er simpelthen så 
dejligt at opleve«, siger Pia Pors.

Skoleleder Christina Birch Mogensen er 
enig. Hun håber, at skolen får mulighed for 
at udvide modellen, så de kan oprette et lig-
nende hold fra 7. klasse. 

»Af de her 17 elever blev otte sidste år 
vurderet ikkeuddannelsesparate. Det var helt 
umuligt at tale faglighed med dem. Men de 
har simpelthen rykket sig så meget. Det er 
ikke de samme elever«, fortæller hun og viser 
samtidig lidt afrevet tapet, der vidner om, at 
træerne ikke vokser ind i himlen: 

»De kan stadig en gang imellem blive fru-
strerede, men det er meget sjældnere nu. Nu 
hilser de også på inspektøren på gangen«. 
bje@folkeskolen.dk

»Normalt oplever vi, 
at en del elever vælger 
at tage på efterskole i 
9. klasse. Men det har 
vi ikke set i år, fordi vi 
har oprettet denne her 
klasse«.

Christina Birch Mogensen,
skoleleder

SPIL OG VEJLEDNING:
FOODFIGHT.DK

Som UNDERVISER kan du nemt teste dine elevers niveaupå de forskelligefærdigheds- ogvidensmål.

FOODFIGHT er spillet, hvor dine elever
kan dyste mod hinanden

UNDERVISER kan du nemt teste dine elevers niveaupå de forskelligefærdigheds- ogvidensmål.
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Hvillen rolle spiller digitale teknologier i folke-
skolen? Hvordan fremmer vi åndsfrihed og 
demokratisk medborgerskab i en algoritme-
centreret verden? 
Hvorfor er den fagprofessionelle stemme 
under pres, og kan det fagprofessionelle 
sprog styrke sin position? 
Hvordan kan fællesskabet skabe positive  
forandringer på arbejdspladsen? 
 
Det er nogle af de spørgsmål vi går i dybden 
med på forårets medlemskonferencer. 
 
Nyd en weekend på et af foreningens dejlige 
konferencecentre sammen med kolleger fra 
din arbejdsplads og resten af landet. Bliv 
inspireret, diskuter, reflekter og tag det 
bedste med hjem. 

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker 
dine rejseudgifter efter gældende regler. 
Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og 
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se 
hele programmet. 
 
 
01. – 03. feb. 2019, Sinatur Hotel GL.Avernæs 
16. – 17. mar. 2019, Sinatur Hotel GL.Avernæs 
05. – 07. apr. 2019,  Sinatur Hotel Skarrildhus 
 
1 konference á 2 dage (lørdag – søndag) og 
2 konferencer á 3 dage (fredag – søndag) 
 
Ansøgningsfristen er den 9. dec.  2018. 

MEDLEMSKONFERENCER 
Teknologi i undervisningen - Den professionel-

le stemme – Fælles forandringer 
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POLITIKERNE HAR  
IKKE TID TIL REFORM-
FORSKNINGEN

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  I L L U S T R A T I O N :  L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

Følgeforskningen om skolereformen får kun  
begrænset opmærksomhed fra politikerne på  
Christiansborg. Derfor bliver deres beslutninger 
næppe påvirket af, hvad de mange rapporter viser,  
vurderer tre professorer.

Primær målgruppe: Elever: SFI-rapport om »Folkeskolereformen — Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever« (2015)  |  SFI-rapport om »Folkeskolereformen — Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever« (2016)  |  SFI-notat om »Elevernes holdning til  skoledagens længde« (2016)  |  SFI-rapport om »Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse« (2017) |  Vive-rapport om »Elevernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Vive-
rapport om »Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter« (2017)  |  Vive-rapport om »De yngste elevers hverdag i folkeskolen« (2018)  |  Vive-rapport om »Lektiehjælp og faglig fordybelse« (2018)  |  Lærere og pædagoger:   Kora-rapport om »Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i  den nye folkeskole« (2015)  |  Kora-rapport om »En længere og mere varieret skoledag« (2015)  |  Kora-rapport om »En længere og mere varieret skoledag — Kort-
lægningsrapport« (2016)  |  Eva-rapport om »Understøttende Undervisning« (2016)  |  Kora-rapport om »Inddragelse af pædagoger i  skoledagen — de økonomiske overvejelser og konsekvenser« (2016)  |  Eva-notat om »Den pædagogiske praksis i  indskolingen« ( januar 2017)  |  Kora-rapport om »En længere og mere varieret skoledag — implementerings- og effektanalyse« (2017)  |  Eva-rapport om »Skolernes arbejde med holddannelse« (2017)  | IUP og Via-rapport om målstyret 
undervisning i dansk og matematik (2017)  |  Eva-rapport om »Lærer-pædagog-samarbejdet« (2017)  |  Eva-rapport om »Pædagogisk praksis i  indskolingen« (2017)  |  Vive-rapport om »Lærere og pædagogers oplevelser af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Skoleledelser:  SFI-rapport om »Skoleledelse i folkeskolereformens første år« (2015)  |  SFI-rapport om »Skoleledelse i folkeskolereformens andet år« (2016)  |  SFI-notat om 
»Ledelse af forandringer i  folkeskolen« (2016)  |  Kora-rapport om »Fælles ledelse og holddannelse — Analyse af frihed til  fælles ledelse og lempelse af holddannelsesregler« (2016)  |  SFI-rapport om »Gør skoleledelse en forskel? — Ledelse af implementering af folkeskolereformen« (2017)  |  Vive-rapport om »Skoleledernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Vive-rapport om »Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse i folke -
skolereformens tredje år« (2018)  |  Skolebestyrelser:  Eva-rapport om »Skolebestyrelsens rolle i  den nye skole« (2016)  |  Eva-rapport om »Skolebestyrelsens rolle i  den nye skole« (2017)  |  Vive-rapport om »Skolebestyrelsens oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Forældre:  Eva-rapport om »Forældreperspektiver på folkeskolen« (2017)  |  Vive-rapport om »Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Kommuner:  Kora-rapport 

Offentliggjorte rapporter fra følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen

57 rapporter på fem år. I skri-
vende stund har politikerne 
modtaget 41 af de mange 
forskningsrapporter, som de 

besluttede skulle følge folkeskolereformen. 
Det er mange flere, end politikerne vil og kan 
bruge, lyder det i dag fra en række profes-
sorer. De er bekymrede for, at politikerne 
enten ikke lytter til indholdet i de mange 
rapporter, kun bruger de dele af rapporterne, 
der i forvejen passer til deres politiske syn på 
folkeskolen, eller undervejs ændrer på forhol-
dene ude i skolerne, så følgeforskningen ikke 
længere giver mening.

»Der er slet ingen garanti for, at politikere 
bruger resultater fra følgeforskning«, fortæller 
professor på Københavns Universitet Peter 
Dahler-Larsen, der forsker i, hvordan evalu-

eringer bruges politisk. Han understreger, 
at han ikke har et nærmere kendskab til det 
konkrete forskningsprogram, der følger folke-
skolereformen. »Men generelt viser forsknin-
gen, at der er mange forhold, der kan være 
til hinder for, at følgeforskning ender med at 
blive brugt«, siger han. Folkeskolens samtaler 
med andre forskere og de skolepolitiske ord-
førere på Christiansborg viser, at også andre 
er betænkelige ved effekten af rapporterne.

Da reformen blev forhandlet på plads i 
sommeren 2013, blev partierne enige om, at 
reformens succes skulle måles på fremgang 
i elevernes resultater i de nationale test og 
indikationer på øget trivsel i elevernes svar i 
de nationale trivselsmålinger. Samtidig satte 
politikerne 75 millioner af til, at en række 
evaluerings- og forskningsinstitutioner skulle 

spække dem med tal og anden form for viden 
om reformen ude på skolerne. 41 rapporter er 
landet, yderligere fem planlagt til at lande in-
den nytår, og når den sidste følgeforsknings-
rapport ifølge aftalen lander på politikernes 
bord i foråret 2020, er reformen målt og vejet 
i i alt 57 rapporter.

Politikerne har ikke tid 
Noget af det, som professor Peter Dahler-
Larsen ser på, er, hvordan konklusionerne 
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undervisning i dansk og matematik (2017)  |  Eva-rapport om »Lærer-pædagog-samarbejdet« (2017)  |  Eva-rapport om »Pædagogisk praksis i  indskolingen« (2017)  |  Vive-rapport om »Lærere og pædagogers oplevelser af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Skoleledelser:  SFI-rapport om »Skoleledelse i folkeskolereformens første år« (2015)  |  SFI-rapport om »Skoleledelse i folkeskolereformens andet år« (2016)  |  SFI-notat om 
»Ledelse af forandringer i  folkeskolen« (2016)  |  Kora-rapport om »Fælles ledelse og holddannelse — Analyse af frihed til  fælles ledelse og lempelse af holddannelsesregler« (2016)  |  SFI-rapport om »Gør skoleledelse en forskel? — Ledelse af implementering af folkeskolereformen« (2017)  |  Vive-rapport om »Skoleledernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Vive-rapport om »Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse i folke -
skolereformens tredje år« (2018)  |  Skolebestyrelser:  Eva-rapport om »Skolebestyrelsens rolle i  den nye skole« (2016)  |  Eva-rapport om »Skolebestyrelsens rolle i  den nye skole« (2017)  |  Vive-rapport om »Skolebestyrelsens oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Forældre:  Eva-rapport om »Forældreperspektiver på folkeskolen« (2017)  |  Vive-rapport om »Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år« (2017)  |  Kommuner:  Kora-rapport 

fra forskningsprogrammer bliver brugt af po-
litikerne. Han er fortaler for, at nye reformer 
bliver fulgt tæt af forskningen, da det giver 
politikerne mulighed for at rette til undervejs. 
Erfaringerne viser nemlig, »at der ikke er ret 
mange reformer, som rammer skiven i aller-
første hug«, fortæller han.

Men det helt store problem er, at det 

langtfra er sikkert, at forskningen inddrages i 
de politiske beslutninger.  

»Politikere har begrænset opmærksom-
hed. De kan simpelthen ikke nå at pløje de 
mange sider igennem i rapporterne. På en 
rigtig god dag kan de nå at forholde sig til 
nogle korte og klare samtaler med embeds-
værket, hvor de bliver opdateret. Men de 

kan ikke få alle nuancer og detaljer med«, 
forklarer Peter Dahler-Larsen og peger på, at 
udfordringen eksempelvis også kan være, at 
politikerne ikke finder resultaterne pålidelige 
nok. 

Samtidig spiller det ind, hvilke emner der 
i øvrigt får politisk og mediemæssig opmærk-
somhed, når forskningen ligger klar. 
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»Det vil være at gøre grin med de skoleledere, 
lærere og pædagoger, der har arbejdet med at 
implementere, hvis man ikke venter, til alt er of-
fentliggjort«, siger han.

Den slags overvejelser genkender Peter Dah-
ler-Larsen fra sin forskning. Han fortæller, at det 
næsten altid er til diskussion, hvor lang tid der 
skal gå, før en evaluering bør ligge klar: 

»Det siges altid om evalueringer af store refor-
mer, at de kommer for tidligt, fordi man ikke kan 
se effekterne endnu. Men man siger også altid, at 
de kommer for sent i forhold til at handle. Jo læn-
gere tid der går, desto sværere er det at trække 
noget tilbage«.

Senest har KL dette efterår bedt politikerne 
om at fremrykke den sidste følgeforskning, så 
Folketinget hurtigere kan tage endelig stilling til, 
hvordan det går med skolereformen. 

»Der kan simpelthen være andre begivenheder, 
som stjæler opmærksomheden. Og det er bare 
nogle af de forhold, der kan spille ind«, siger han.

Og så peger professoren på, at man ikke må 
glemme, at politikerne hver især repræsenterer 
partier med hver deres holdninger. Det gør, at 
resultaterne bliver læst med forskellige briller. 

»Det betyder, at de synes, at forskellige resulta-
ter er relevante for deres egen dagsorden. Derfor 
er der indimellem nogle, der bare ignorerer et re-
sultat, fordi det ikke stemmer med det, de kan lide 
at høre. Andre gange er det lige omvendt. Så over-
tolker de resultater, fordi det er politisk bekvemt«.

Samtidig kan politikerne bruge et følgeforsk-
ningsprogram som et redskab til at sparke dis-
kussioner af reformen til hjørne, pointerer Peter 
Dahler-Larsen.

»Det giver politikerne mulighed for at sige: 
’Det er for tidligt at handle nu. Vi må vente, til vi 
har evalueringen’. På den måde kan man ligesom 
lægge sagen på frys«, siger han

Politikere bruger, hvad de har lyst til
Folkeskolen har spurgt ti skoleforskere på Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 
på Aarhus Universitet om deres vurdering af be-
tydningen af følgeforskningen. Kun to har ønsket 
eller set sig i stand til at kommentere. Den ene 
er professor med speciale i pædagogisk statistisk 
Peter Allerup, den anden er professor i specialpæ-
dagogik Niels Egelund. Og sidstnævnte giver Peter 
Dahler-Larsen ret i, at følgeforskningsprogram-
met meget vel kan ende med ikke at få den store 
betydning for politikernes syn på reformen. 

Hvordan oplever du, at politikerne bruger forsk-
ningen?

»Det gør de kun delvist, og sådan er det des-
værre meget ofte. Man tager det, man kan lide«, 
lyder det fra Niels Egelund. 

Han roser imidlertid følgeforskningen for 
at være både »indholdsmæssigt og metodisk 
meget afbalanceret«. Og ifølge Niels Egelund vil 
politikerne ikke være i stand til »fuldstændigt at 
vurdere reformens effekt«, hvis ikke de afventer 
resultaterne af de sidste evalueringsrapporter i 
foråret 2020. 

FAKTA OM  
FØLGEFORSKNINGEN  
•  Folkeskolereformen blev indført 

med virkning fra sommeren 2014. 
Med reformen kom for eksempel 
længere skoledage, krav om 45 
minutters bevægelse dagligt, lek-
tiecaféer, understøttende under-
visning og åbenskolesamarbejdet 
med det omgivende erhvervsliv og 
foreninger. 

•  For at følge effekten af reformen 
afsatte den politiske forligskreds 
bag reformen 75 millioner kroner 
til et storstilet følgeforskningspro-
gram. 57 rapporter skal måle og 
evaluere på reformens elementer 
ude i skolerne.

•  Følgeforskningen har til formål at 
give politikerne svar på, hvordan 
det går med implementeringen, og 
hvilke effekter de nye elementer 
har. Hver rapport har fokus på en 
bestemt gruppe. Nogle handler om 
eleverne, andre om lærerne og pæ-
dagogerne – og der er også rappor-
ter om skolelederne, skolebestyrel-
serne, forældre og kommunerne. 

•  Opgaven med at gennemføre de 
mange undersøgelser og rapporter 
ligger hos syv evaluerings- og forsk-
ningsinstitutioner (det er i dag fem 
institutioner, da SFI og Kora siden-
hen er blevet til Vive, redaktionen).

•  Følgeforskningsprogrammet løber i 
seks år fra 2014 til 2019 og afslut-
tes med undervisningsministerens 
samlede redegørelse til Folketinget 
i foråret 2020 om folkeskolens ud-
vikling efter reformen.

om »Den kommunale styring forud for folkeskolereformen — baselineundersøgelse« (2016)  |  Kora-rapport om »Midtvejs i  folkeskolereformen« (2016)  |  
Kora-rapport om »Økonomisk, personalemæssig og faglig styring i folkeskolen« (2016)  |  LANGE-gruppen-rapport om »Kompetencedækning i folkeskolen« 
(2017)  |  Kora-rapport om »Kompetencedækning og kompetenceudvikling i folkeskolen« (2017)  |  Specialundervisningstilbud: Rambøll, UCC og Via-
rapport om »Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud« (2017)  |  Rambøll, UCC og Via-midtvejsnotat om »Undersøgelse af undervisning i 
specialundervisningstilbud« (2018)  |  Øvrige publikationer: SFI og Kora-hæfte om »Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i  praksis?« (2017)  | 

Rapport/forventet hovedindhold (forventet offentliggørelse i parentes): VIVE-rapport om elevernes syn på folkeskolen — årlig kortlægningsrapport (oktober/november 2018). Udviklingen i elevernes syn på folkeskolen, herunder også forskelle på tværs af klassetrin og elevbaggrund mv.  |  Vive-rapport af den længere og 
mere varierede skoledag — årlig kortlægningsrapport (oktober/november 2018). Udviklingen i lærerne og pædagogernes arbejde med de nye elementer i  folkeskolen, herunder også forskelle på tværs af fag, klassetrin og lærernes alder  |  Vive-rapport om skoleledelse — årlig kortlægningsrapport (oktober/november 2018).  
Udviklingen i skoleledelsernes arbejde med implementering af reformen, herunder forskelle på tværs af ledelsesformer mv. Rambøll-rapport om forældreperspektiver på folkeskolen (oktober/november 2018)  |  Analyser af udviklingen og betydningen af forældrenes rolle i  folkeskolen fra 2014 til  2018, herunder også analyser 
af besvarelser fra forældre til  elever på de ældre klassetrin fra foråret 2018  |  Rambøll-rapport om skolebestyrelsens rolle i  folkeskolen (oktober/november 2018).  Udviklingen i skolebestyrelsens rolle og arbejde efter folkeskolereformen  |  IUP og Via-rapport om undervisning med Fælles Mål i  dansk og matematik (december 
2018/januar 2019). Dansk- og matematiklærernes undervisning med udgangspunkt i  Fælles Mål, herunder lærerne og elevernes erfaringer og oplevelser samt betydning for elevernes læringsudbytte  |  Vive-rapport om kompetencedækning, læreruddannelsesbaggrund og kompetenceudvikling (december 2018/januar 2019). 
Undersøgelse af betydningen af kompetencedækning, læreruddannelsesbaggrund og kompetenceudvikling i folkeskolen  |  Vive-rapport om evaluering af læringskonsulentforløb og aktiviteter (december 2018/januar 2019)  |  Undersøgelse af, om læringskonsulenterne lykkes med de formål og mål, der er opstillet for korpset i 

Offentliggjorte rapporter fra følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen fortsat Kommende rapporter fra følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen
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KL:

FORSKNINGEN  
BLIVER IKKE BRUGT 
GODT NOK
Politikerne på Christiansborg  
bruger følgeforskningen alt for  
snæversynet, lyder det fra KL. 

KL har sendt et ønske til Folketinget om at sørge for, at følgeforskningspro-
grammet er i hus hurtigere end planlagt, sammen med en bøn om at vente 
med at røre ved reformen, til den sidste rapport ligger klar. 

»Vi mener ikke, at billedet er tilstrækkeligt endnu til at træffe afgørelser 
om ændringer eller justeringer af reformen. Derfor har KL også flere gange 
foreslået, at man fremrykker evalueringen fra 2020, så vi kan få et solidt 
grundlag at stå på«, siger formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg 
Thomas Gyldal Petersen.

Han kritiserer politikerne på Christiansborg for at være for lemfældige 
med indholdet af de mange rapporter.

»Hvert eneste år er der kommet masser af rapporter, hvor kun enkelte 
nøgletal er kommunikeret ud – for eksempel at eleverne synes, at skoledagen 
er for lang, eller at skolelederne bruger for meget tid på forvaltningerne. Og 
så er der kommet Christiansborg-politiske meldinger om, at reformen bør 
laves om på den spinkle baggrund«, siger han og fortæller, at KL har et ønske 
om, at forskningen i højere grad bliver brugt til at inspirere ude i praksis. 

»Vi så gerne, at man i stedet fik den følgeforskning ud i praksis, så vi 
lokalt kan justere til. Hvis man for eksempel ved, at nogle skoler er bedre 
til at få motion og bevægelse ind i undervisningen, så skal den viden da ud 
at leve lokalt, så vi andre kan lære af det. Det handler ikke om at justere 
rammerne og lovgivningen, men om at udvikle skolen i praksis ud fra de 
indsigter, vi ved findes«. 
bje@folkeskolen.dk

Rapport/forventet hovedindhold (forventet offentliggørelse i parentes): VIVE-rapport om elevernes syn på folkeskolen — årlig kortlægningsrapport (oktober/november 2018). Udviklingen i elevernes syn på folkeskolen, herunder også forskelle på tværs af klassetrin og elevbaggrund mv.  |  Vive-rapport af den længere og 
mere varierede skoledag — årlig kortlægningsrapport (oktober/november 2018). Udviklingen i lærerne og pædagogernes arbejde med de nye elementer i  folkeskolen, herunder også forskelle på tværs af fag, klassetrin og lærernes alder  |  Vive-rapport om skoleledelse — årlig kortlægningsrapport (oktober/november 2018).  
Udviklingen i skoleledelsernes arbejde med implementering af reformen, herunder forskelle på tværs af ledelsesformer mv. Rambøll-rapport om forældreperspektiver på folkeskolen (oktober/november 2018)  |  Analyser af udviklingen og betydningen af forældrenes rolle i  folkeskolen fra 2014 til  2018, herunder også analyser 
af besvarelser fra forældre til  elever på de ældre klassetrin fra foråret 2018  |  Rambøll-rapport om skolebestyrelsens rolle i  folkeskolen (oktober/november 2018).  Udviklingen i skolebestyrelsens rolle og arbejde efter folkeskolereformen  |  IUP og Via-rapport om undervisning med Fælles Mål i  dansk og matematik (december 
2018/januar 2019). Dansk- og matematiklærernes undervisning med udgangspunkt i  Fælles Mål, herunder lærerne og elevernes erfaringer og oplevelser samt betydning for elevernes læringsudbytte  |  Vive-rapport om kompetencedækning, læreruddannelsesbaggrund og kompetenceudvikling (december 2018/januar 2019). 
Undersøgelse af betydningen af kompetencedækning, læreruddannelsesbaggrund og kompetenceudvikling i folkeskolen  |  Vive-rapport om evaluering af læringskonsulentforløb og aktiviteter (december 2018/januar 2019)  |  Undersøgelse af, om læringskonsulenterne lykkes med de formål og mål, der er opstillet for korpset i 

Kommende rapporter fra følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen

Korte skoledage ødelægger datagrundlaget
På DPU ser professor emeritus med speciale i 
pædagogisk statistisk Peter Allerup også store ud-
fordringer ved følgeforskningen. Men han peger 
på et helt andet forhold. 

Ifølge Peter Allerup vil programmet nemlig 
allerede have svært ved at indfange reformens ef-
fekter, fordi politikerne har ændret på datagrund-
laget. I dag har næsten halvdelen af skolerne for 
eksempel gjort skoledagen kortere.

»Set fra et statistisk synspunkt er det reelt øde-
læggende for en valid evaluering af reformen. Det 
er simpelthen ikke muligt at ’nøjes’ med de sko-
ler, som ikke har meldt sig ud af ’reformrammen’. 
Resultaterne bliver skæve, og man er henvist til 
alene at foretage kvalitative sonderinger blandt 
de skoler, som gennemfører hele reformen«, siger 
Peter Allerup. 
bje@folkeskolen.dk
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P O L I T I K E R E :

VI BRUGER  
DET, SOM VI  
SYNES OM

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  I L L U S T R A T I O N :  L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

Kan det virkelig være rigtigt, at politikerne ikke bruger den 
megen følgeforskning, de selv har bedt om, og som de bruger 75 
millioner på?   

Ja og nej, lyder svaret fra politikerne selv. Vi følger med i, 
hvad forskningen om skolereformen fortæller os, men vi bestem-
mer selv, hvordan og hvorvidt vi reagerer på den, lyder svaret 
videre.

»Jeg har ikke læst alle rapporterne, men jeg har typisk kigget 
i dem. Og nogle af dem har jeg også fået nogle fine resumeer af, 
hvor der står, hvor man skal dykke ned«, siger undervisnings-
ordfører i Radikale Venstre Marianne Jelved og fortæller, at hun 
får gennemgået rapporterne i fællesskab med de øvrige partier i 
folkeskoleforligskredsen. 

»Her er det nogle embedsmænd, der gennemgår dem for os, 
og så stiller vi spørgsmål. Hvor validt er det her, og kan man sige, 
at det her karakteriserer hele skolen?« siger hun. 

årene 2014 -2017  |  Vive-rapport om kommunal styring og initiativer på folkeskoleområdet (foråret 2019)  |  Udviklingen i den kommunale styring og initiativer på folkeskoleområdet, herunder effekt af forskellige kommunale tiltag  |  Eva-rapport om evaluering af folkeskolens nye fag: »madkundskab« og »håndværk og design« (foråret 2019). Undersøgelser af skolernes implementering, herunder eventuelle udfordringer med de nye fag samt 
eleverne og lærernes oplevelser af fagene  |  Vive-rapport om elevernes syn på folkeskolen — analyserapport (efterår 2019). Kvantitative og kvalitative effektanalyser af den nye folkeskoles betydning for elevernes syn på, oplevelser af og ageren i folkeskolen  |  Rambøll, UCC og Via-rapport om specialundervisningstilbud (efteråret 2019)  |  Udviklingen i specialundervisningstilbuddenes organisering, elevernes skoledag og undervisning, 
elevernes trivsel, faglighed og overgang til  ungdomsuddannelse  |   Rambøll, UCC og Via-inspirationskatalog om specialundervisningstilbud (efteråret 2019)  |  Opfølgning på forskningsrapporten målrettet medarbejdere på specialundervisningstilbud  |  Kataloget formidler centrale resultater og præsenterer cases og bud på god praksis på specialundervisningstilbuddene  |   
Vive-rapport om skoleledelse – analyserapport (vinter 2019/2020). Analyse af reformens betydning for skoleledelse og skoleledelsens betydning for lærernes undervisningspraksis samt elevlæring og -trivsel, herunder også kvalitative uddybninger, forklaringer og perspektiver på de kvantitative resultater  |  Rapport om kendetegn ved højt- og lavtpræsterende skoler (efterår 2019). 
Kvantitativ analyse af kendetegn ved skoler, der har implementeret elementerne i reformen og løftet elever fagligt og trivselsmæssigt  |  Vive-rapport om den længere og mere varierede skoledag — forskningsrapport (vinter 2019/2020). Kvantitative og kvalitative analyser af implementeringen og effekterne af de nye elementer i 
folkeskolen for elevlæring og -trivsel  |  Antologi med hovedresultater fra følgeforskningsprogrammet. Samlet antologi med hovedresultater fra følgeforskningsprogrammet  | 

Kommende rapporter fra følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen fortsat

Har politikerne virkelig brug for 57  
rapporter til at vurdere skolereformen?  
Tja, lyder svaret fra skolepolitikerne,  
der håndplukker de resultater, der  
flugter med deres holdninger.

152187 p12-17_Foelgeforskning.indd   16 15/11/2018   15.35



F O L K E S K O L E N  /  2 0  /  2 0 1 8  /  17 

Marianne Jelved medgiver, at det ikke er muligt for hende at 
overskue de mange rapporter. »Kan man overskue 41 rapporter? 
Nej, men man får en eller anden fornemmelse af, hvor der er 
nogle huller, som man kan tænke videre på«.

Syv rapporter på samme tid
Samme melding kommer fra regeringen. Undervisningsordfører 
for Venstre Anni Matthiesen roser Undervisningsministeriets em-
bedsfolk for at være gode til at sætte forligskredsen ind i rapporter-
ne. Men antallet af rapporter kan være overvældende, siger hun.

»Det er klart, at når rapporterne vælter ind, så kræver det jo 
sit. Vi får typisk præsenteret fem eller syv rapporter på samme 
tid ved en teknisk gennemgang«, siger Anni Matthiesen. 

Hun mener, at det må være op til forskerne at vurdere, om 57 
rapporter er for mange. 

»Så selv om det kan virke voldsomt, så får du ikke mig til at 
sige, at de der syv kunne vi godt have undladt. For det har jeg 
ikke grundlag for. Jeg må have tillid til, at man havde helt styr 
på, hvad man gerne ville følge forskningsmæssigt, da reformen 
blev indført«, siger hun. 

Lover ingen ændringer efter nummer 57
Ingen af partierne vil imidlertid give nogen garantier for, at 
57. rapport bliver grundlaget for en endelig politisk dom over 
reformen. 

»Det er svært at vide, hvor meget rapporterne kommer til at 
have betydning for, om vi foretager ændringer. Lige nu laver vi 
ikke om på tingene. Men alligevel har vi hver især nogle ønsker, 
og de kommer jo frem, når vi nærmer os et valg«, lyder det fra 
Marianne Jelved.

Hvor vigtig er konklusionerne fra følgeforskningen for Radikale 
Venstres politik? 

»Det har jeg ingen anelse om. Det har vi overhovedet ikke 
gjort op. Det er også noget, vi vil tage stilling til i forligskredsen. 
Man prøver jo at holde sammen på det i forligskredsen«.

I Socialistisk Folkeparti tør undervisningsordfører Jacob Mark 
heller ikke sætte sig fast på, at den sidste rapport i 2020 bliver 
den, som for alvor sætter gang i en politisk forhandling om sko-
len.

»Jeg har stadig til gode at opleve, at alle partier i Folketinget 
læser en evaluering med samme briller. Forskningen følger jo 
virkelig mange parametre, og derfor er det også forskelligt, hvad 
partierne dykker ned i og finder interessant«, siger han. 

Jacob Mark er ligesom KL fortaler for, at følgeforskningen 
bør fremskyndes. Han understreger imidlertid, at han på ingen 
måde ville have været forskningen foruden. 

Midtvejsstatus i 2020
Endnu er der ikke foretaget nogen ændringer af reformelemen-
terne. Men partierne sidder p.t. og forhandler om de ændringer 
vedrørende kortere skoledag, en halvering af den understøt-
tende undervisning og forsøg med selvstyrende folkeskoler, som 
regeringen har spillet ud med. Ændringer, de altså ønsker at 
foretage, inden partierne har alle rapporterne i hænde.

»De justeringer, vi lægger op til, er af ting, vi godt ved, at vi 
er nødt til at have fat i uanset hvad. Vi kan jo ikke vente med at 
kigge på 16b (muligheden for at gøre skoledagen kortere, redak-
tionen), for det er noget, Rigsrevisionen har pålagt os. Så vi kan 
ikke bare afvente følgeforskningen«, siger Anni Matthiesen.

I Socialdemokratiet afviser undervisningsordfører Annette 
Lind, at følgeforskningsprogrammet skulle være for stort. Men 
udgivelsesdatoerne for rapporterne behøver ikke at være define-
rende for, hvornår forligskredsen kan gå til forhandlinger, siger 
hun. 

»Vi har allerede mange rapporter nu, så jeg synes sådan set, 
at det er fornuftigt, at vi så forhandler nu ud fra det, vi har. Og 
så er det klart, at vi kommer til at gå meget i dybden med sidste 
evaluering, når den kommer«.

Hun mener imidlertid, at det vil være for tidligt at vurdere, 
om reformen har været en succes, når den sidste rapport ligger 
klar i 2020.

»Jeg tænker, at det er en midtvejsstatus, og selvfølgelig skal vi 
blive ved med at følge den. I Canada og andre steder siger man, 
at effekten kommer langt senere. Men fem år er nok til, at vi lige 
stopper og ser, om der er nogle ting, vi skal have ændret«, siger 
hun. 

Okay at håndplukke lidt
Enhedslisten står uden for forligskredsen, og derfor har under-
visningsordfører Jakob Sølvhøj ikke kendskab til, hvor meget og 
hvordan partierne i forligskredsen drøfter de mange rapporter. 
Men det vil undre ham, hvis partierne ikke har det med at bruge 
rapporterne til deres egen fordel.

»Vi har vel alle en tendens til, at vi er gladere for den forsk-
ning og de undersøgelser, der giver medhold til vores egne 
synspunkter. Men det er selvfølgelig vigtigt, at forskningen bliver 
brugt grundigt og seriøst. Ellers giver det ikke noget«.

Imens venter endnu 13 rapporter ud af de 57, politikerne kan 
plukke fra, som det passer ind i tidens politiske dagsorden.  
bje@folkeskolen.dk

årene 2014 -2017  |  Vive-rapport om kommunal styring og initiativer på folkeskoleområdet (foråret 2019)  |  Udviklingen i den kommunale styring og initiativer på folkeskoleområdet, herunder effekt af forskellige kommunale tiltag  |  Eva-rapport om evaluering af folkeskolens nye fag: »madkundskab« og »håndværk og design« (foråret 2019). Undersøgelser af skolernes implementering, herunder eventuelle udfordringer med de nye fag samt 
eleverne og lærernes oplevelser af fagene  |  Vive-rapport om elevernes syn på folkeskolen — analyserapport (efterår 2019). Kvantitative og kvalitative effektanalyser af den nye folkeskoles betydning for elevernes syn på, oplevelser af og ageren i folkeskolen  |  Rambøll, UCC og Via-rapport om specialundervisningstilbud (efteråret 2019)  |  Udviklingen i specialundervisningstilbuddenes organisering, elevernes skoledag og undervisning, 
elevernes trivsel, faglighed og overgang til  ungdomsuddannelse  |   Rambøll, UCC og Via-inspirationskatalog om specialundervisningstilbud (efteråret 2019)  |  Opfølgning på forskningsrapporten målrettet medarbejdere på specialundervisningstilbud  |  Kataloget formidler centrale resultater og præsenterer cases og bud på god praksis på specialundervisningstilbuddene  |   
Vive-rapport om skoleledelse – analyserapport (vinter 2019/2020). Analyse af reformens betydning for skoleledelse og skoleledelsens betydning for lærernes undervisningspraksis samt elevlæring og -trivsel, herunder også kvalitative uddybninger, forklaringer og perspektiver på de kvantitative resultater  |  Rapport om kendetegn ved højt- og lavtpræsterende skoler (efterår 2019). 
Kvantitativ analyse af kendetegn ved skoler, der har implementeret elementerne i reformen og løftet elever fagligt og trivselsmæssigt  |  Vive-rapport om den længere og mere varierede skoledag — forskningsrapport (vinter 2019/2020). Kvantitative og kvalitative analyser af implementeringen og effekterne af de nye elementer i 
folkeskolen for elevlæring og -trivsel  |  Antologi med hovedresultater fra følgeforskningsprogrammet. Samlet antologi med hovedresultater fra følgeforskningsprogrammet  | 
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Det får næppe mange flere til at vælge en 
erhvervsuddannelse, at alle elever i 7.-8. 
klasse fra næste skoleår skal have mindst 
ét praktisk-musisk fag. Det kan forligskred-
sen læse i de mange høringssvar fra faglige 
foreninger, den har modtaget om sin politi-
ske aftale. 

Aftalen indebærer, at alle elever i 7.-8. 
klasse fra næste skoleår skal have mindst ét 
toårigt praktisk-musisk valgfag.

Men høringssvarene om lovudkastet må 
være trist læsning for politikerne. For de 
mest centrale foreninger på skoleområdet er 
alle enige om, at de ikke har tiltro til, at afta-

len vil få afgørende betydning for ansøgertal-
let til erhvervsuddannelserne.

Aftalen er ikke vidtgående nok, og der 
mangler også finansiering til, at den overho-
vedet kan realiseres.

Sådan lyder det fra de faglige foreninger 
for lærerne, pædagogerne, skolelederne og 
kommuner.

De fire faglige foreninger for håndværk og 
design, musik, madkundskab og billedkunst 
har indsendt et samlet høringssvar. Heri 
beklager de, at den nuværende aftale kun 
forpligter skolerne til at oprette håndværk og 
design.

»Det kan i yderste konsekvens betyde, 
at der i enkelte kommuner kun udbydes ét 
fag. I princippet bortfalder elevens mulighed 
for at træffe et reelt valg her«, skriver de fire 
foreninger.

Formanden for undervisningsudvalget i 
Danmarks Lærerforening, Jeanette Sjøberg, 
skriver, at begrebet »praksisfaglighed« ikke 
er defineret godt nok i aftalen, og at der 
mangler penge til alt fra et kompetenceløft 
af lærerne til bedre lokaler og til at afholde de 
afsluttende prøver.  
bje@folkeskolen.dk

1. november 2018 | kl. 15.58

Riisager: Ledelsen er ansvarlig for at stoppe vold i skolen

7. november 2018 | kl. 16.30

»Volden er i stigende grad kommet ind i skolen nogle steder, og det 
skal vi turde tale om. Men det skal håndteres, og det skal stoppes. 
Lærernes job er den gode undervisning. Skolelederens job er at skabe 
trygge rammer«.

Sådan slog undervisningsminister Merete Riisager tonen an i sin 
tale til Skolelederforeningens årsmøde i Odense. Elever, der truer, bi-
der, sparker og slår lærere og andre elever er et tabu i Danmark, lød det 

fra ministeren. Men det er en ledelsesopgave at placere et ansvar og 
sikre opfølgning. 

»I Danmark har vi en tradition for at rumme og inkludere, men der 
skal være en grænse for rummeligheden. Alle børn skal kunne gå i 
skole, men ikke al adfærd skal rummes«.

Lov om obligatorisk 
praktisk-musisk 
valgfag får hård 
medfart
Underfinansieret, ensidig og uforenelig med 
skolernes virkelighed, lyder nogle af skudsmålene 
om lovudkastet fra lærernes foreninger.

Foto: iStock/svetikd
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3. november 2018 | kl. 15.08

Riisager: Kompetencebegrebet skal 
udfordres

»Fælles Mål er ikke støbt i beton«, erklærede under-
visningsminister Merete Riisager på det første re-
gionale dialogmøde, som skal skabe en op-
mærksomhed om intentionen om øget 
råderum og større lokal frihed, nu hvor 
tusindvis af mål er gået fra at være 
obligatoriske til at være vejledende.

»Skolen udvikler sig sammen 
med resten af samfundet«, fort-
sætter ministeren. »Vores kompe-
tencebegreb er udmærket, men det er 
todimensionelt og afspejler ikke, hvordan 
vi lærer. Vores læring er nemlig som løg – et lag 
uden på et andet. Så kompetencer er ikke nok, og 
næste gang vi kigger på Fælles Mål, skal kompe-
tencebegrebet udfordres«.

 
nyheder på:

  

7. november 2018 | kl. 14.45

Det ene lærermedlem af den arbejdstidskommis-
sion, der netop har taget fat på arbejdet med at 
analysere lærernes arbejdstid, Lars Holmboe fra 
Vejle, har offentliggjort, at han stiller op til valget til 
Lærerforeningens hovedstyrelse om et år.

Han blev engageret i det faglige arbejde efter 
2013, hvor han så, hvordan lovindgrebet påvirkede 
nogle af hans kolleger så meget, at de faktisk ikke 
orkede lærerjobbet mere. »Det var meget forskel-
ligt, hvordan forskellige lærere reagerede på det 
– men jeg kunne jo se, at nogle af dem, der blev 
ramt hårdest, var nogle af dem, jeg havde set som 
faglige fyrtårne, og det ser jeg som et kæmpe tab 
for folkeskolen«, siger Lars Holmboe.

Også Aalborg Lærerforening er klar med en kan-
didat til næste års hovedstyrelsesvalg; Kristoffer 
Høyrup Sørensen.

LÆRER I ARBEJDSTIDS-
KOMMISSIONEN STILLER 
OP TIL DLF-VALG

Mest læste:
 
•   Lærer: »Otte uger inde i 

drømmejobbet kollapser jeg 
af stress«

•   OECD: Danske lærere bør 
bruge mindre af deres tid på 
undervisning 

•   Kalder din leder dig også 
kompetent, selv om du ikke 
er det?  

Mest kommenterede

•   Lærerstuderende vil have 
skruet op for praktikken

•   Motionsdagen 2018: Opbe-
varing (tilsat lidt bevægelse)

•   OECD: Skolen skal have mere 
fokus på personlige kundska-
ber end på de faglige

 
nyheder på:

 

Mest læste:
 
•   Aarhus har nu officielt sat 

skolerne fri fra læringsplat-
formen 

•   »Hvor er det godt, at der er 
nogle, der tør sige det«

•   Inklusionen har gjort det far-
ligt at arbejde i folkeskolen

Mest kommenterede

•   Aarhus har nu officielt sat 
skolerne fri fra læringsplat-
formen

•   Inklusionen har gjort det  
farligt at arbejde i folkeskolen

•   Aarhus vil måle på elevers 
personlighed

Professor i religionsvidenskab: 
Religion har ikke noget med tro at gøre

5. november 2018 | kl. 15.10

Ny i spidsen for de  
lærerstuderende

Lærerstuderendes Landskreds har 
flyttet sit årsmøde fra marts til no-

vember. I weekenden 3.-4. 
november blev det beslut-

tet, at foreningen nu har 
en forperson i stedet 
for en formand, og at 
denne per 1. februar 
hedder Rasmus Holme 

Nielsen.
Rasmus Holme Niel-

sen ser gerne, at et af ho-
vedtemaerne i den kommende tids 
debat om læreruddannelsen bliver at 
skabe bedre kobling mellem teori og 
praksis på læreruddannelsen. Som 
minimum med ét praktikforløb, hvert 
af de fire år uddannelsen varer.

Skal turen gå til
Bornholm?
Oplev et anderledes Danmark. 
Skab spændende læring i den 

unikke natur. Overrask eleverne 
med den dramatiske historie. 

Giv børnene en god lejrskoletur, 
som de vil huske hele livet.

✔ �Gratis rejse til/fra Bornholm

✔ �Gode råd og gratis hjælp til  at 
bestille ture og oplevelser

✔ �Feriesteder med swimmingpool 
 og mange andre sjove aktiviteter

✔ �Vælg mellem helpension, eller lav 
selv maden i de gode feriehuse

Team Bornholm har hjulpet over 
1.500 skoleklasser. Må vi også 

give dig og din klasse en god tur?

Ring på 56 95 85 66 
lejrskole@teambornholm.dk
www.lejrskolebornholm.dk

facebook.com/lejrskolebornholm

Det bliver en god lejrskole!

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Thom
as Arnbo
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Hver lærer får et loft over sin undervisnings-
tid på 27 lektioner om ugen og 250 timer til 
individuel forberedelse. Det er de helt hånd-
faste elementer i en ny arbejdstidsaftale i 
Kolding. Sikringerne betyder, at man måske 
må skære ned på ambitionerne for skoleud-
vikling i kommunen. 

Formand for Kolding Lærerkreds Anders 
Petersen håber, at lærerne vil mærke foran-
dringerne i hverdagen.

»Vi har lavet en individuel pulje på 250 
timer til forberedelse plus tid til teamsam-

9. november 2018 | kl. 15.59

Eksperternes udkast:  
Nyt teknologifag
En ekspertgruppe afleverede i sidste uge sit udkast til Fælles Mål, læseplan 
og undervisningsvejledning til det nye fag teknologiforståelse. Ifølge gruppens 
formand har et af pejlemærkerne for arbejdet været at nå frem til et fag, der gør 
eleverne til kritiske medskabere af et digitaliseret samfund.

»Vi skal have lært vores unger det, vi aldrig selv formåede. At holde algorit-
merne i ørerne og spørge os selv: Det er det her, vi kan med digital teknologi, men 
er det også det, vi vil?«

Sådan lød det fra professor ved Aarhus Universitet Ole Sejer Iversen, da han på 
Skolelederforeningens årsmøde løftede noget af sløret for arbejdet.

Maksimum 27 lektioner om 
ugen per lærer og 250 timer til  
individuel forberedelse.

Foto: Jesper Balleby

arbejde. Vi har tillid til, at man får den for-
nødne tid til at løse hele undervisningsop-
gaven, og man får rum til at løse den. Det er 
mit håb, at maksimum 27 lektioner om ugen 
kommer til at fungere bedre«, siger Anders 
Petersen og understreger, at der i dag er 
mange lærere, der har under 27 lektioner, 
men at der også er lærere, der har over.

Skolechef i Kolding Lars Svenson sætter 
også stor pris på aftalen.

»Lærerne er sikret tid. Man kan ikke blive 
ved med at fylde opgaver ind. Og det er den 
følelse, som lærerne nogle gange har haft – 
følelsen af, at man ikke kan overkomme sit 
arbejde«, siger han og forklarer, hvordan det 
har været muligt at skabe den sikring, selv 
om skolerne ikke har fået tilført flere penge.

»Vi vil fremadrettet fokusere på sikring 
af kerneopgaven. Vi vil fjerne fokus fra kun 
udvikling og få snakket om, hvad kerneop-
gaven er«, siger Lars Svenson og tilføjer, at 
det vil kunne mærkes på skolerne.  
mbt@folkeskolen.dk

Aftale: Loft over  
undervisningstiden  
i Kolding

9. november 2018 | kl. 12.48

Ny arbejdstidsaftale i Kolding sikrer blandt andet  
lærerne tid til forberedelse. Foto: Manonallard/iStock
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7. november 2018 | kl. 12.47

Vil måle på elevers  
personlighed

Landets to største kommuner gik i 
august sammen med et firma om at 
udvikle et redskab til at måle elevers 
motivation, kreativitet og selvværd. 
Men København har meldt sig ud af 
projektet, og Aarhus-rådmand Thomas 
Medom er kritisk.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
Københavns Kommune oplyser, at Kø-
benhavn kun var med i første fase med 
fire skoler og ikke længere deltager: 

»Skolerne oplevede ikke, at red-
skabet var brugbart til det ønskede 
formål«, oplyser Børne- og Ungdoms-
forvaltningen.

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus 
Thomas Medom fremhæver, at han er 
opmærksom på, at der har været van-
skeligheder ved projektet af både tek-
nisk og forståelsesmæssig karakter:

»Derfor vil jeg læse den kommende 
evaluering, som vi får ved årsskiftet, 
med kritiske øjne«.

8. november 2018 | kl. 06.00

Forsker om fravær:  
»Løsningen ligger i  
skolen – ikke ved at straffe 
forældrene«

Tal fra Undervisningsministeriet viser, 
at flere folkeskoleelever har et højere 
fravær end for tre år siden. Uddannel-
sesforsker Christian Christrup Kjeldsen 
vurderer, at den høje andel elever med 
meget fravær vidner om et manglende 
fokus på social inklusion.

Christian Christrup Kjeldsen har 
undersøgt sammenhængen mellem 
skoler med en høj andel elever med højt 
fravær og andelen af elever, der i triv-
selsmålinger har indberettet, at de blev 
mobbet eller ikke accepteret af andre 
elever. Der er en sammenhæng, fortæl-
ler han.

»Det betyder, at der skal skabes et 
inkluderende miljø med fællesskaber på 
skolerne for at reducere fraværet. Det 
ved jeg, at skolerne i forvejen arbejder 
rigtig meget med, og mange skoler er 
allerede lykkedes med det. Men der er 
selvfølgelig også skoler, der skal have 
en ekstra hånd«, siger han.

 

Pressefoto

Foto: 

Foto: DR/Bjarne Bergius Herm
ansen

      

De såkaldt udfordrende og 
udfordrede børn og unge

– hvordan håndterer 
vi dem?

Kursus i special
pædagogik
Heldagsskolen Bråby udbyder et 4 dages 
kursus i specialpædagogik.

MÅLGRUPPE  Pædagoger, (special)lærere, 
sagsbehandlere, konsulenter og andre, der 
arbejder professionelt med udfordrede 
børn og unge. 

Kurset tager udgangspunkt i:
- Narrativ pædagogik
- Neuroaffektiv psykologi
-  Konsekvens- og adfærds  - 
modificerendepædagogik

- Miljøterapi  
-  Det mentalise rende  

perspektiv

I undervisningen 
har vi hele tiden 
fokus på din hver-
dagspraksis her og 
nu. Med forskellige 
perspektiver til 
rådighed, opnår du 
en bedre mulighed 
for at nuancere din 
praksis og dermed 
en egen indre robus-
thed i det komplekse 
arbejde, som det spe-
cialpædagogiske felt 
byder på. 

Dagene vil være en 
vekselvirkning mellem oplæg, 
praktiske øvelser og kursisternes 
egne erfaringer.

TID  Kurset strækker sig over 4 hverdage, 
fordelt med 14 dages mellemrum. Samtlige 
dage fra kl. 08.30 til 14.30

HVOR  Konsulenthuset Bråby 
Torvet 19E, 1. sal, 4600 Køge

DATOER 2019
HOLD 5  9.1.19, 23.1.19, 6.2.19 og 27.2.19 
 
PRIS  8.000 kr. inkl. frokost, kaffe og te.
Indbetales via faktura.

UNDERVISERE  

Konsulenthuset 

Bråby /v
Johnny Kristensen, 

specialpædagogisk 

konsulent. Soc. pæd., 

familie terapeut, 

supervisor m.m.

Karin Kehlet, Aut. 

Psykolog, specialist i 

pædagogisk psyko-

logi og supervisor

Monica Nielsen, 

Psykolog

>>

INFO & TILMELDING  

Tlf. 56 32 52 54
heldagsskolen-braaby@mail.dk

HELDAGS
SKOLEN
BRÅBY

En stor interesse for 
ernæring og sundhed 
ledte Jon Daniel Edlund 
mod lærerstudiet. Mad-
kundskab er det fag, han 
glæder sig allermest til 
at undervise i. Og lige nu 
har han muligheden, for 
han er i praktik hos sin 
Bagedyst-modstander, 
lærer Sara Græsborg.
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Christina  
       blev  
   spyttet i  
  ansigtet

Som lærer kan hun godt se 
den pressede elev bag de 
råbte ukvemsord. Men da  
Christina Rinaldo blev 
sparket, spyttet på 
og så slået, knækkede 
hun og måtte 
sygemelde sig.

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

# I N K L U S I O N
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#INKLUSION 
Hvorfor er vold og verbale overgreb blevet normalt 
i folkeskolen? Hvem hjælper lærere, elever og 
forældre, når den inkluderende folkeskole fejler? 
I en ny serie giver Folkeskolen ordet til dem, der 
er kommet i klemme i folkets skole – og til dem, 
der har et bud på en løsning.

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Christina Rinaldo har aldrig været bange for et barn i 
skolen. Hun har set mange pressede børn, og hun kan 
godt se bag facaden, når råbene gjalder: »Fuck dig, 
luderkælling. Det vil jeg kraftedeme fucking ikke«. Så ved 
hun godt, at det betyder: »Jeg har haft en super rædsom 
morgen«. Børnene handler i affekt.

Men selv om man holder meget af børnene – også de 
pressede og de »særligt herlige«, som hun kalder dem – så 
kan man godt knække. 

Det var netop en elev, der helt tydeligt havde haft en 
dårlig morgen og formiddag, der reagerede voldsomt 
over for Christina Rinaldo. Hun er mellemtrinslærer på 
en folkeskole på Frederiksberg, og hun kendte udmærket 
eleverne og denne elevs udfordringer. 

»Eleven har været i konflikt med alt og alle denne for-
middag. Har råbt grimme ting og har ligget i et hjørne i 
lokalet. Det var spisefrikvarter, og jeg havde sådan brug 
for en pause i personalerummet. Eleven ville ud at lege, 
og jeg tænkte, at det gik nok. Jeg var så udmattet efter for-
middagen. Men efter ti minutter bliver jeg tilkaldt, og jeg 
kan ikke tale eleven ned«, fortæller hun.

Eleven spytter og slår
»Jeg har sat mig på en lille rulleskammel for at være tæt på 
eleven og skærme af for de andre, da undervisningen skal 
begynde. Jeg siger, at vi begynder med bogen, og så vil jeg 
præsentere dagens program om et kvarter. Selv om jeg 
havde planlagt en ordjagt og noget bevægelse i lektionen, 
kunne jeg mærke, at vi skulle have en helt stille start«.

Sådan kom det ikke til at gå. Eleven råber: »Du bestem-
mer ikke over mig«. Læreren prøver at aflede, fordi det 
plejer at hjælpe. Hun triller skamlen lidt væk.

»Det kunne eleven slet ikke klare. Jeg fik et los over 
skinnebenet. Det gør meget ondt, men jeg viser det ikke. 
Jeg beder eleven om at tage sit penalhus frem – og så 
snotter eleven mig lige i ansigtet. Eleven skubber stolen 
tilbage, jeg rejser mig brat og får så en lammer af et slag 
på skulderen. Eleven løber ud af lokalet. Jeg tørrer ansig-
tet for spyt og tårer og siger til klassen, at de skal fortsætte 
med deres arbejdsbøger, så vil jeg finde ud af, hvad der 

sker. Alle sidder helt 
stille i chok«, siger Chri-
stina Rinaldo. 

Hun går ud for at 
finde eleven. Der er tre 
steder på skolen, hvor 
eleven plejer at løbe 
hen, når der er brug for 
det. Hun bliver bange 
for, at eleven har for-
ladt skolen, for ingen 
af de tre steder finder 
hun eleven. Så møder 
hun en kollega og bry-
der sammen. Christina 
Rinaldo bliver bugseret 
ind på skolens kontor, 
og andre tager over.

»Jeg kan slet ikke 
stoppe med at græde. Jeg kan ikke flytte mig, men andre 
tager sig af mig«.

Og andre finder eleven.
Christina Rinaldo vil gerne hjem, og om aftenen ringer 

en psykolog fra Falck Healthcare til hende. Næste formid-
dag får hun tid hos psykologen. 

Det skete lige efter en efterårsferie. Christina Rinaldo 
begynder på arbejde igen efter jul. Først en time om da-
gen, og så trapper hun langsomt op.

Stress og tankemylder
Tiden som sygemeldt var rædsom. Hun kunne ikke sove 
om natten, så når familien var på arbejde og i skole, sov 
hun nogle timer midt på dagen. Om natten kørte tankerne 
rundt i hovedet. »Jeg ville så gerne have handlet anderle-
des over for eleven. Talt med barnet og givet det kram, 
som barnet havde brug for«.

Mens hun var sygemeldt, gik hun fem kilometer hver 
dag, havde det dårligt med forhøjet blodtryk og havde alle 
tegn på stress. 

»Psykologen fortalte mig, at jeg havde gjort alt det rig-

»Jeg ville så gerne have 
handlet anderledes over 
for eleven. Talt med 
barnet og givet det 
kram, som barnet havde 
brug for«, siger Chri-
stina Rinaldo. Der gik et 
halvt år, før hun endelig 
fik givet eleven, der 
havde spyttet og slået 
hende, en krammer.

og siger til 
klassen, 
at de skal 
fortsætte 
med deres 
arbejds-
bøger, så vil 
jeg finde ud 
af, hvad der 
sker«.

»Jeg tørrer ansigtet
        for spyt og tårer
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tige. Det skulle jeg tage med mig. Det samme gjorde min leder og 
mine kolleger. Jeg talte med mit team, jeg fik blomster, og alle var 
så søde. Jeg tog også mig selv alvorligt, da jeg var sygemeldt – slap-
pede af, trænede og gik tur. Men jeg havde det meget dårligt«.

Christina Rinaldo har været lærer siden 2002. Hun har væ-
ret støttelærer for en elev med emotionelle vanskeligheder i 
25 timer om ugen. Hun har arbejdet med modtageklasser og i 
både almen- og specialklasser. Hun var først lærer i Vallensbæk, 
senere i København i ti år og nu nogle år på Frederiksberg.

Hun er tidligere blevet skubbet til af en elev, og ellers har 
det mest været grimt sprog og råb, når nogle børn havde det 
dårligt. De udadreagerende elever, hun tidligere har mødt, har 
mest råbt højt, og så har de indimellem slået andre børn.

Kram til eleven
»Jeg har bagefter talt med min leder om, at jeg gerne ville have 
haft mulighed for at møde eleven lige efter hændelsen. Give et 
kram og fortælle, at jeg ikke var vred. At jeg godt vidste, at ele-
ven havde handlet i affekt. Sådanne elever føler sig forkerte hele 
tiden, de bliver skældt ud af alle, og de andre elever ser skævt til 
dem. Eleven er enormt flov og ved jo godt, at man ikke må slå«.

»De andre børn lider også under sådanne voldsomme ople-
velser. Hvis der er fem-seks børn i en klasse, der reagerer uhen-
sigtsmæssigt, betyder det jo noget for alle børn i klassen – både 
de stille og de udadreagerende. Det er traumatisk for alle«.

Da Christina Rinaldo begynder på arbejde igen efter jul, vil 
eleven slet ikke tale med hende. Eleven hvæser og siger: »Gå 
væk, skrid«, når de mødes. Eleven er ikke i klassen, når hun 
underviser.

»Jeg kan slet ikke komme i kontakt med eleven de første tre 
måneder. Jeg havde været den elevs anker, og jeg havde svigtet. 
Jeg var forsvundet, havde været væk i lang tid«, siger Christina 

Rinaldo, der stadig fortryder, at hun ikke fik talt med eleven 
den dag, hun blev slået og spyttet på. Og at hun ikke fik givet 
det kram. 

Da Christina Rinaldo er ved at være oppe på fuld arbejdstid 
i april, knækker hun igen. Hun beslutter at gå en dag ned i tid 
fast og selv betale. Hun bliver også fritaget for nogle fag.

»Jeg havde en rigtig stressreaktion og var helt nede at vende. 
Men jeg er glad for at være tilbage. Ingen har presset mig, alle 
har forståelse for, at jeg har haft brug for tid. Jeg skulle genvin-
de dét, at jeg kunne være i kontrol i klassen«, forklarer hun.

»Og jeg elsker stadig mit arbejde«.

Var aldrig vred
Først da hun har været tilbage på arbejde i tre måneder, får 
hun endelig lov til at give eleven en krammer.

»Jeg fortæller, at jeg aldrig har været vred, og eleven siger: 
’Jeg er så ked af, at jeg slog dig’. Der gik et halvt år, før barnet 
fik den krammer, det havde sukket efter. Og forældrene har jeg 
aldrig talt med, den kontakt tog ledelsen og teamet«.

Eleverne havde fået at vide, at Christina var sygemeldt med 
stress, og alle spurgte, om hun var okay, da hun kom tilbage.

»Jeg har lært, at jeg også skal tænke på mig selv. Sådan er 
lærere ikke indrettet, vi tænker altid, at børnene kommer først. 
Sådan er vi nok bare. Vi kan godt se igennem alt det, der kom-
mer ud af børnenes mund, når de er i affekt og har det dårligt. 
Men det er da voldsomt, når nogle råber: ’Jeg slår dig ihjel’ eller 
’Fuck dig, luderkælling’. Heldigvis får vi flest krammere af ele-
verne«, siger Christina Rinaldo. 
hl@folkeskolen.dk 

Af hensyn til de involverede parter kan der være detaljer, som 
redaktionen har valgt at udelade.

»Jeg har lært, at jeg også 
skal tænke på mig selv. 

Sådan er lærere 
ikke indrettet,  
vi tænker altid,  
at børnene  
kommer først«.

Christina Rinaldo 
lærer
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98 procent af eleverne, der begynder i skole, 
begynder i en normalklasse. Men igennem 
skolegangen bliver flere og flere udskilt til 
specialtilbud, og i 9. klasse er 93 procent af 
eleverne inkluderet. Det viser de nyeste tal fra 
Styrelsen for It og Læring. 

Opgørelsen af inklusionsgraden gælder 
frem til skoleåret 2017/18. Siden skoleåret 
2010/11 er der cirka 6.000 færre elever, der 
modtager deres undervisning i et specialtilbud. 
I samme periode er det samlede elevtal faldet. 
Flere drenge end piger kommer igennem sko-
legangen i specialtilbud. 

Flest elever er inkluderet ved skolestart, og 
gennem skolegangen bliver flere og flere udskilt 
til specialtilbud. Formand for Børnehaveklasse-
foreningen Pia Jessen mener, at en af årsagerne 
er, at børnehaveklasselederne med den pæda-
gogiske baggrund har gode forudsætninger for 
at rumme flere elever. 

»Vi ser måske mere det hele barn og sørger 
for at få de sociale kompetencer indarbejdet 
i dagligdagen. Men vi er også udfordret. Det 
mærkes tydeligt, at inklusionen også har ramt 
børnehaveklassen«, siger Pia Jessen og fortæl-
ler, at børnehaveklasselederne i forbindelse 
med inklusionsdagsordenen er begyndt at 
bruge mere tid på elever, der skal udredes. 

»Derfor er det naturligt nok først senere, 
at man begynder at flytte børnene. Der går 
noget tid, før man sætter systemet i gang. Vi 
skal lære børnene at kende for at se, hvilke 
problemstillinger der er. Og så går der tid med 
den psykologiske udredning«. 

Hun oplever i sin egen børnehaveklasse, at 
det er meget sjældent, at der er to voksne til 
stede i lektionerne, selv om behovet er der:

»Jeg synes generelt, der skal flere resurser 
til med de små børn. Der er meget snot og 
snørebånd, samtidig med at vi skal tage os af 
ADHD og almindelig dannelse, som også fylder 
rigtig meget i dag«. 

Christian Quvang er ekspert i specialpæda-
gogik, folkeskole og inklusion og docent ved 
professionshøjskolen UC Syd. Han mener, at 

     Flest elever  
  er inkluderet  
i børnehave- 
         klassenT E K S T : 

M A R I A  B E C H E R  T R I E R

den faldende grad af inklusion fra 0. til 9. klas-
se kan hænge sammen med, at pædagogerne 
i højere grad arbejder sammen med lærerne i 
indskolingen. 

»En af grundene til, at det lykkes godt i indsko-
lingen, er, at pædagoger og lærere arbejder godt 
sammen«, siger han og peger ligesom Pia Jessen 
på, at der mangler resurser til at løse opgaven: 

»Nogle af problemerne handler om, at de 
resurser, der skulle være fulgt med inklusio-
nen, ikke altid er fulgt med, men er brugt til 
noget andet. Men alternativet til inklusion er 
meget værre. Det er eksklusion, og så får vi 
endnu mere utilpassede unge, fordi de ikke 
kan være med i klasserne«, siger han. 

Det synspunkt er Pia Jessen ikke helt enig 
i. Hun mener, at nogle elever vil få det bedre, 
hvis de kommer i et specialtilbud: 

»Der er børn, der er bedre stillet i andre 
tilbud, hvor der er større viden og flere resur-
ser. Og så er der de børn, der ligger på græn-
sen – med flere resurser ville vi sagtens kunne 
rumme dem«. 
mbt@folkeskolen.dk

PIGER ER MERE  
INKLUDERET END DRENGE
Inklusionsgrad opdelt på drenge og piger  
i skoleåret 2017/18.
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INKLUSIONEN ER STØRST I BØRNEHAVEKLASSEN
Andelen af elever i almindelig undervisning i skoleåret 2017/18
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       Psykolog: 
Svært for 
  lærerne, at
    det er så 
 små børn,
              der slår

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

M O D E L F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Tidligere var det ekstraordinært, at en lærer 
søgte hjælp hos psykolog Tina Morelli Nørgaard 
efter en voldsom episode med en elev. Det er 
det ikke længere. Hun har været med i det psy-
kolognetværk, som Danmarks Lærerforening 
(DLF) har henvist lærere til siden 2002.

»Jeg ser klart en stigning i antallet af hen-
vendelser om vold og voldsomme episoder 
med elever. Og ofte handler det om elever i ind-
skolingen. Lærerne har simpelt hen fået nogle 
andre elever, og de har fået et sværere job med 
større kompleksitet. Det er der ingen tvivl om«, 
siger Tina Morelli Nørgaard, der er cand.psych. 
og specialist i psykoterapi. 

Hun har konsultation i Rødovre og taler med 
en del lærere fra det københavnske område. De 
er blevet henvist fra DLF’s rådgivning og kan få 
op til fire samtaler med en psykolog. 

Tina Morelli Nørgaard fortæller, at alle, der 
oplever en voldsom eller voldelig episode, kan 
risikere at blive traumatiseret. Det kan medføre 

# I N K L U S I O N

Lærerne har fået et sværere  
job og nogle andre elever end  
tidligere. Det giver en stigning  
i antallet af traumatiserede  
lærere, der henvender sig til  
psykolog Tina Morelli Nørgaard.
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lærere, der kommer lige efter en voldelig epi-
sode på skolen. De oplever kaos i tiden lige 
efter og har behov for hjælp til at håndtere 
hverdagen. De har spørgsmål om, hvorvidt 
de kan gå på arbejde i morgen, om de skal 
anmelde episoden, og om de skal tale med 
deres læge først. 

Men psykologen har også klienter, der 
kommer et stykke tid efter den voldsomme 
oplevelse i klassen. De har styr på det prak-
tiske, og dér kan selve det psykoterapeutiske 
arbejde gå i gang med det samme. Nogle af 
lærerne, der kommer hos hende, er syge-
meldte, andre er ikke.

Oftest kender læreren eleven godt, kender 
klassen og ved, hvilke problemer der kan 
være. Men så sker der en eskalering af en si-
tuation helt uforudset – og så går det galt.

»Selv om de er bekendt med problematik-
kerne, er det et chok for dem, at der sker 
noget så voldsomt som slag fra elevens side, 

»Det er svært  
at gå til sin læge 
og sige, at man er  
blevet overfaldet 
af et barn på syv 
år. Det er svært at 
få omgivelsernes 
forståelse«.
Tina Morelli Nørgaard,  
psykolog

uro, angst, tristhed, søvnbesvær og en uvirke-
lighedsfølelse i tiden efter sådan en oplevelse.

»Dér ligner lærerne alle andre, jeg møder 
i min konsultation. Mange får en oplevelse af 
skyld og skam. Især skamfølelsen er svær, for-
di den isolerer os fra andre mennesker. Man 
tænker måske, at man ikke er dygtig nok og 
ikke mestrer sin profession. Dét er voldsomt. 
Men det, der er så svært at bære for lærerne, 
er, at det er så små elever. Det er svært at 
gå til sin læge og sige, at man er blevet over-
faldet af et barn på syv år. Det er svært at få 
omgivelsernes forståelse«, siger hun.

»Man kan undre sig over, at der er så mange 
kræfter i så små børn. Men det er jo børn i vold-
som affekt, der har disse fysiske reaktioner, og 
det er den oplevelse, der får den voksne til at 
reagere så voldsomt følelsesmæssigt«.

Alle lærere kan rammes
Tina Morelli Nørgaard får jævnligt besøg af 

SKOLENS  
BEREDSKABSPLAN 
MOD VOLD
Psykolog Tina Morelli Nørgaard 
opfordrer skoler til at have et sær-
ligt beredskab til at tackle vold, 
voldsomme episoder og trusler, 
når skaden er sket. 
____

En beredskabsplan bør ligesom 
en brandøvelse indeholde nogle 
standarder, som alle kender til. 
Man skal for eksempel sikre sig, 
at en lærer, der har været ude for 
noget voldsomt, ikke tager alene 
hjem til et tomt hus.
____

I planen bør også indgå en de-
briefing af lærere og eventuelt 
elever og en evaluering af planen, 
når den har været i brug, så man 
for eksempel kan tale om, hvilket 
forebyggende arbejde man kan 
udføre. 
____

Endelig bør beredskabsplanen 
også forholde sig til, hvad alle 
hver især gør, når læreren er til-
bage på skolen. Hvem gør hvad? 
Hvornår og hvordan?
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Er du selv, eller kender du nogle, der er kommet i 
klemme i folkets skole? 
Hjælp Folkeskolen med at kaste lys over inklu-
sion – del din personlige oplevelse eller send os 
et tip på inklusion@folkeskolen.dk

spyt, råb eller kast med ting. De oplever en 
chokreaktion, og de har brug for tid og rum 
til at bearbejde det. Bearbejdning af voldsom-
me oplevelser er noget, der kræver psykisk 
energi«, forklarer Tina Morelli Nørgaard og 
understreger, at hun møder alle slags lærere i 
sin konsultation. Der er ikke tale om, at nogle 
kan klare mere end andre – der er mænd, 
kvinder, unge, ældre, nyuddannede og er-
farne lærere. Alle kan reagere, når de oplever 
noget så voldsomt.

Tænker mest på barnet
Lærerne er altid meget bekymrede for elever-
ne og har mange tanker om det pågældende 
barn, der har reageret voldsomt. 

»De har et stort ønske om at få formidlet, 
at barnet ikke er ondt, men frustreret. At der 
er tale om et barn under pres. Omsorgen for 
barnet fylder ofte meget hos dem, hvilket jeg 
opfatter som udtryk for deres professiona-
lisme«, siger Tina Morelli Nørgaard.

Hun forklarer, at det ofte er et dilemma for 
lærerne, at de, hvis de har været udsat for et 
voldeligt overgreb og har brug for at distancere 
sig, ikke kan, fordi de også ønsker at tage hen-
syn til barnet. Og de er meget opmærksomme 
på ikke at skade barnet.

»Vi taler tit om, hvordan de kan tale med 
det pågældende barn bagefter, og hvordan de 
kan møde klassen igen. Det er meget vigtigt 
for lærerne«.

Volden og den udadreagerende adfærd 
er et udtryk for magtesløshed hos barnet. 
Når lærerne taler om disse børn, taler de om 
børn, der har svært ved at indgå i det sociale 
fællesskab i klassen, svært ved at være i store 
grupper, vanskeligt ved at afkode sociale spil-
leregler, og nogle har også svært ved at me-
stre de faglige krav. Lærerne omtaler aldrig 
eleverne som »uopdragne børn«, fortæller 
Tina Morelli Nørgaard.

»Disse børn har vanskeligt ved at indgå 
i skolelivets kompleksitet, som det er i dag. 
De har simpelt hen nået deres grænse for, 
hvad de kan mestre. De er følelsesmæssigt og 
kognitivt belastede og i en grad, der kræver 
noget særligt af de voksne, der er omkring 
dem. Lærerne ved det godt, men det er svært 
for lærerne at tilbyde denne ekstraordinære 
opmærksomhed, når de står i den store 
klasse med mange elever med forskellige 
behov. Som regel er der jo flere i en klasse, 
der har behov for noget særligt, og de indivi-
duelle behov, eleverne har, bliver meget ofte 

VOLD, TRUSLER OG 
MAGTANVENDELSE
Danmarks Lærerforening har udarbej-
det en pjece om det voldsforebyggende 
arbejde.  
Pjecen er bygget op over tre temaer:  
identificering, forebyggelse og hånd-
tering.  
De to første temaer medvirker til den 
gode forebyggelse, mens det sidste 
tema handler om alt det, der skal gøres, 
hvis skaden først er sket. Det handler 
om både at tage hensyn til den volds-
ramtes psykiske og fysiske velbefin-
dende og at sikre ret til erstatning. 
____

Pjecen »Vold, trusler og magtanven-
delse« kan downloades på dlf.org

til modsatrettede krav. Netop derfor kan der 
være brug for flere voksne i klasserummet«. 

Tid og rum til at sunde sig
Psykologen er bekymret på folkeskolens 
vegne, når der er så voldsomme episoder. 
Fordi det går hårdt ud over både lærere og 
børn. Og episoderne kunne ofte ikke være 
klaret anderledes i de rammer, der findes i 
skolen i dag, mener hun.

Når lærerne kommer i Tina Morelli Nør-
gaards konsultation, har de brug for at tale 
episoden igennem. Det foregår altid med 
udgangspunkt i den konkrete oplevelse. Men 
nogle lærere har også andet, der dukker op 
undervejs i samtalen – tidligere episoder, der 
viser sig at fylde, fordi de også var voldsom-
me oplevelser på jobbet.

»De oplever det terapeutiske rum som et 
frirum, hvor det er muligt at få talt episoden 
igennem. Og også tale om, hvordan ledelse 
og kolleger har reageret. Nogle af lærerne når 
frem til, at nu er bægeret fyldt, og de ønsker 
ikke længere at være lærere. Her taler vi om 
både nyuddannede og erfarne lærere, der kan 
nå frem til den beslutning«, siger hun.

Både voldelige episoder og trusler virker 
meget voldsomt. Ikke alle har brug for en 
sygemelding bagefter, men alle har brug for 
at sunde sig. Måske kan de nøjes med at blive 
skærmet et stykke tid for særlige klasser og 
opgaver, men det vigtige er at få tid og rum 
til at komme sig oven på sådanne voldsomme 
reaktioner for at kunne blive velfungerende 
igen, forklarer hun.

»Lærere har brug for deres mentaliserings-
evne. Det er kun, hvis man er i mental og følel-
sesmæssig balance, at man kan undervise og 
udføre relationsarbejde optimalt. Det er vigtigt, 
at man får tid og rum til at sunde sig«. 
hl@folkeskolen.dk

»Lærerne har et  
stort ønske om at få 
formidlet, at barnet 

ikke er ondt, 
men frustreret. 
At der er tale om 
et barn under 
pres«.

Tina Morelli Nørgaard,  
psykolog
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Hver fjerde dansker har et højt stress-
niveau. Regeringen har derfor udpeget 
et stresspanel, der skal pege på tolv re-
levante handlinger, der kan knække den 
opadgående stresskurve. 
     Stresspanelet inviterer nu elever i ud-
skolingen til at være med til at komme 
med forslag til, hvordan man kan mind-

ske stress ved at øge den mentale sund-
hed og trivsel. Klasserne kan besvare 
en af de to opgaver på hjemmesiden. 
Handlingsforslagene vil blive drøftet af 
stresspanelet. 

Ved Julie Yapa Schmidt Sørensen/jss@folkeskolen.dk

Læs mere om stresspanelet på  
bit.ly/2yeLP1V 

Læs mere om besøget på joediskinfo.dk/undervisning-book-et-besog

Se hvordan på stoetforeningen.dk 

Julen står for døren. Det betyder, at klasser har 
mulighed for at sælge Danske Hospitalsklovnes til 
og fra-julekort med skrabelod. Klasser, der vælger 
at deltage, får mulighed for at tjene op til 25 kro-
ner per pakke. Klassen kan dermed tjene penge til 
en lille lejrtur og samtidig støtte de danske hospi-
talsklovnes arbejde.

Besøg Københavns Synagoge, og dyk ned i jødisk historie 

Invitation  
til udskolings-
klasser om  
at bekæmpe 
stress

Sælg  
»til og fra«- 
julekort,  
og tjen op til 25 
kroner per pakke

Tag på besøg i Københavns Synagoge med Jødisk 
Informationscenters skoletjeneste for en anderle-
des undervisning. Din klasse kan blandt andet lære 
om jødedom – religion og ritualer, danske jøder 

gennem tiderne og om at være dansk jøde i dag. 
Der bliver sat ansigt på de danske jøder, når der 
undervises i jødisk historie, religion og dagligliv fra 
en dialogbaseret vinkel.

Cøliaki er en alvorlig tarmsygdom. Når en person med cøliaki 
indtager gluten, bliver tyndtarmens overfl ade ødelagt. Det 
betyder, at kroppen ikke optager alle madens næringsstof-
fer. Den eneste behandling for cøliaki er en streng glutenfri 
diæt – hver dag, resten af livet. 

Det er ikke et valg eller en livsstil. Det er livsnødvendigt

Børn med ubehandlet cøliaki trives ofte dårligt, vokser for lidt, er 
trætte og har maveproblemer.

For barnet på glutenfri diæt er det svært at være en del af fæl-
lesskabet i skolen, når barnet ikke kan være med til sociale ak-
tiviteter eller undervisning, der handler om mad. 

Fælles morgenmad, fødselsdage, udfl ugter, lejrskoler, sno-
brødsbagning og undervisning i madkundskab kan være en 

udfordring for barnet med cøliaki, der ikke kan deltage på lige 
fod med de øvrige elever.

Få hjælp til at hjælpe din elev!

Cøliakirådgivningen er et gratis tilbud, hvor du kan få viden om 
cøliaki og glutenfri diæt. Du får konkrete råd til at inkludere bar-
net med cøliaki i madkundskab og sociale aktiviteter. Du kan 
også få hjælp og sparring til at støtte en elev med trivselspro-
blemer som følge af cøliaki.

Cøliakirådgivningen tilbyder hjælp fra kliniske diætister, en psy-
kolog og frivillige, der selv har cøliaki hver mandag-torsdag kl. 
18-20. 

Læs hvordan du kommer i kontakt med Cøliakirådgivningen på 
www.coeliaki.dk. 
Sundhedsministeriets Sundhedsfremmepulje støtter Cøliakirådgivningen.

Har du en elev med cøliaki? 
På en gennemsnitlig dansk skole vil op mod 5 elever have cøliaki.
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Undervisnings- 
differentiering  
er den største  
udfordring«
Lærer og matematikvejleder Thomas Graversen 
har netop vundet prisen for bedste pædagogiske  
diplomprojekt på Lærerprofession.dk. Hans opgave  
viser, hvordan undervisningsdifferentiering kan lade 
sig gøre i en presset hverdag. 

T E K S T :  J U L I E  Y A P A  S Ø R E N S E N    F O T O :  M I C H A E L  D R O S T - H A N S E N

»Undervisningsdifferentiering er den 
største pædagogiske og didaktiske 
udfordring ved at være matematiklæ-
rer og lærer generelt. Ser man bort fra 

klasselærertema og trivsel og så videre og tager de fagfag-
lige briller på, så tænker jeg, at det er enormt udfordren-
de at rumme og ramme alle elever og gøre dem så dygtige 
som overhovedet muligt og udvikle deres potentiale. Jeg 
bliver helt forpustet ved tanken om det«. 

Sådan lyder det fra Thomas Graversen, når han fortæl-
ler om udgangspunktet for det pædagogiske diplompro-
jekt, som i år indbragte ham førstepladsen på Lærerpro-
fession.dk. 

»Min opfattelse er, at undervisningsdifferentiering er 
meget idealiseret, når jeg læser artikler om emnet. Jeg 
kunne godt gøre, som der foreslås i artiklerne, hvis jeg 
havde alverdens tid. Men i den hverdag, jeg lever i, har 
jeg svært ved at se, at det kan lade sig gøre. Jeg fik derfor 
lyst til at komme med egne ideer. Det har jeg derfor gjort i 
opgaven«, siger han. 

Thomas Graversen er i gang med sit niende år som 
lærer. Han arbejder i dag på friskolen Lukas-Skolen i Vejle, 
og det var her, ideen til at undersøge undervisningsdiffe-
rentiering ud fra en praksisnær position opstod.

ÅRETS VINDERE PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
Lærerprofession.dk er et site om lærerpraksis og pro-
fessionsudvikling. Til den prisfest, som fandt sted  
16. november, blev der uddelt følgende priser:

BACHELORPROJEKT

1.-plads: Camilla Trankjær  
»Analogier, sprog og  
antropocentrisme i biologi« 
Læreruddannelsen i Aarhus

2.-plads: Ida Maria Damsø Christiansen 
»Fra bur til himmel  
– udeundervisning for elever med  
autismespektrumforstyrrelser«
Læreruddannelsen i Aalborg

3.-plads: Anna Mygind Bødker,  
Anna Witten Hjaltason og  
Julie Hjære Rasmussen 
»Historiefagets formål og  
elevernes livsverden«
Læreruddannelsen i Odense

PÆDAGOGISK DIPLOMPROJEKT

1.-plads: Thomas Secher Graversen 
»Undervisningsdifferentiering   
– fra syntese af ideal og virkelighed mod 
udvikling af en undervisningskultur« 
Professionshøjskolen UCL

2.-plads: Lotte Pilgaard 
»Ordblinde elevers læsning på skærm«
Professionshøjskolen Via UC

3.-plads: Pernille Dunk Larsen 
»Klassekultur«
Professionshøjskolen Absalon

FOLKESKOLENS FORMIDLINGSPRIS

Camilla Trankjær  
Pernille Dunk Larsen  

Illustration: Louise Rosenkrands

Du kan læse  
alle  de vindende 
projekter på Læ-
rerprofession.dk

»
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»Jeg er ansat på en skole, hvor vi ikke havde fagteam-
samarbejde i matematik. Det syntes jeg var rigtig ærger-
ligt. Det fik jeg derfor op at køre ved blandt andet at stå 
for fagteammøder«, siger han og fortsætter: 

»Det var meget individuelt, hvad vi som lærere lavede. 
Både hvilke holdninger vi havde til faget og vores måder 
at undervise på. Det var ud fra det, at jeg fik ideen om at 
læse til matematikvejleder. Jeg tænkte, at den uddannelse 
kunne være med til at give en tydeligere rød tråd gennem 
mine og kollegaers forskellige undervisningsmetoder og 
hjælpe til at stå mere samme sted«.  

Klar til at vejlede kollegaer
Thomas Graversen har med den nye vejlederhat fået løftet 
blikket fra sin egen undervisning, fået fornyet sin viden 
om matematikfaget og tænkt ideer om undervisningsdiffe-
rentiering ind i Lukas-Skolen med de rammer og udfor-
dringer, der knytter sig til den. 

»Jeg har kigget på de store linjer fra 0. til 9. klasse. Jeg 
får et større overblik, udblik og fornemmelse for mine 
kollegaer, i forhold til hvor de er, og hvad de vil undervis-
ningsmæssigt. Det er meget gavnligt, fordi man ofte kigger 
meget på sin egen undervisning og på selv at lykkes – og 
ikke nødvendigvis så meget på kollegaers undervisning. 
Det har jeg i hvert fald gjort. Det handler om at spille sam-
men og ikke hver for sig«, siger vinderen. 

Han peger på, at der er meget spildtid i en matematik-
time, hvis du underviser eleverne efter de samme opga-
ver, især hvis ikke det er åbne, undersøgende opgaver, der 
kan gradbøjes i et eller andet omfang. 

»Der er elever, der har for svært ved stoffet og derfor 
sidder og venter på, at de kan få hjælp, og så er der dem, 
der løser opgaverne, men uden at udvikle sig, fordi det 
var noget, de kunne i forvejen«, siger han og uddyber, 
at den fagfaglige del af opgaven netop kører på, hvordan 
man som lærer kan udfordre alle elever. 

 
Forløb på flere niveauer 
Thomas Graversen arbejder ud fra at opstille fire fælles, 
men ikke identiske mål i løbet af et forløb for sin klasse. 
Derefter gradbøjer han dem på tre forskellige abstrakti-
onsniveauer, hvor der tit er en færdighedsmæssig del, et 
kompetenceniveau og et refleksionsniveau. 

»Du vil derfor kunne tilgå det fælles mål på forskellige 
niveauer. Det gør jeg med både fælles og individuelle op-
gaver. Tanken er at skabe selvstændiggørelse hos i hvert 
fald de ældre elever, ved at de selv vælger sig ind på et 
niveau, som de har brug for at arbejde med. Det handler 
om at gøre dem interesseret i egen læringsproces«. 
jss@folkeskolen.dk

I sine undervisningsforløb 
arbejder Thomas Graver-
sen blandt andet med tre 
forskellige abstraktions-
niveauer, for eksempel en 
færdighedsdel, et kompe-
tenceniveau og et refleksi-
onsniveau. 
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»Jeg arbejder bevidst  
med sproget i biologi« 
 
Camilla Trankjær er dette års vinder af bedste bachelorprojekt på læreruddannelsen.  
Hendes opgave handler om, hvordan man som lærer kan benytte sig af danskfagets  
humanistiske metoder for at gøre biologi nemmere at forstå for eleverne.

T E K S T :  J U L I E  Y A P A  S Ø R E N S E N    F O T O :  P R I V A T F O T O 

»Jeg arbejdede meget med 
hverdagsforståelse, da jeg 
havde biologi på lærerud-
dannelsen, hvilket var utrolig 

interessant. Jeg kender det fra mig selv, jeg 
forstår bedre stof, hvis det bliver illustreret gen-
nem billeder. Det var derfor naturligt for mig 
at dykke ned i, hvordan man som lærer kan 
fortolke sproget i biologiundervisningen«, siger 
vinderen, der har biologi som linjefag og dansk 
som sidefag.

Camilla Trankjær har en forkærlighed for 
både den naturvidenskabelige verden og den 
humanistiske verden. Som lærerstuderende 
var hun interesseret i at undersøge, hvordan 
de to verdener leger sammen, fordi de som 
udgangspunkt ikke opfattes som metodisk 
jævnbyrdige. Hun har derfor i sit projekt ar-
bejdet ud fra problemformuleringen: »Hvad 
kendetegner biologifagets sproglige dimen-

sion, og hvordan kan sprog og analogier 
understøtte elevernes abstraktionsniveau 
gennem undervisningen, så de kan opnå na-
turvidenskabelig erkendelse?« En opgave, der 
indbragte hende førstepladsen for årets bed-
ste bachelorprojekt på Lærerprofession.dk.

 
Billedsprog i naturfag 
I bacheloropgaven viser hun, hvordan læ-
rere kan arbejde med besjælinger og andre 
humanistiske arbejdsredskaber i biologiun-
dervisningen for at gøre stoffet nemmere for 
eleverne at relatere sig til. 

»I et forløb om proteinsyntesen kan man 
eksempelvis arbejde med rollespilsteknik-
ker, hvor nogle af eleverne spiller proteiner, 
ribosomer, enzymer eller andre faggrupper. 
Det vil give eleverne en mere levende under-
visning end ved kun at gennemgå det bogligt, 
hvilket samtidig hjælper de elever, der finder 
naturvidenskabeligt stof udfordrende«, for-
klarer hun. 

Camilla Trankjær gør dog opmærksom på, 
at man skal være meget bevidst om, hvilke 
humanistiske teknikker man anvender, især 
i forhold til naturvidenskabelige artikler, der 
kan have et antropocentrisk og antropomor-
fisk udgangspunkt. 

»Ved for eksempel anvendelse af billeder 
til at få eleverne til at forstå naturvidenska-
beligt stof skal man som lærer være opmærk-
som på, at billeder også kan give eleverne en 
forvrængning af virkeligheden«, siger hun og 
fortsætter: 

»Immunforsvaret kan ses som et vagtter-
ræn og kroppen som fæstning, hvor de hvide 
blodlegemer er soldaterne, der forsvarer fæst-
ningen. Men der er jo ikke decideret tale om 
en fæstning med agtpågivende soldater. Det 
abstrakte symboliseres i menneskelig form og 
en verden, de i forvejen kender«. 
jss@folkeskolen.dk

Camilla Trankjær er i 
dag ansat på en fol-
keskole på øen Uum-
mannaq i Grønland, 
hvor hun underviser 
i biologi, dansk, na-
turgeografi, religion, 
samfundsfag og bil-
ledkunst. 

LÆRERPROFESSION.DK
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Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Netværket har også artikler om 
fagene, anmeldelser af læremidler 
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få en mail med nyt om dine fag.
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D E B ATD E B AT

»Det, jeg ved, det tror jeg på«. Sådan skrev 
filosoffen Wittgenstein i bogen »Om vished«. 
Bogen består af en række noter udgivet to år 
før Wittgensteins død. Med udsagnet mente 
Wittgenstein, at der altid er et element af tro 
i viden. Den nulevende tyske filosof Marcus 
Steinweg citerer i sin bog »Evidenzterror« 
Friedrich Hebbel for et lignende udsagn 
fra 1842. Det lyder nogenlunde således: 
»Sandheden er det punkt, hvor viden og tro 

neutraliserer hinanden«. Sandheden tillader 
med andre ord hverken viden eller overbe-
visninger at få overtaget. Sandheden er på en 
måde selvkritisk. 

En suspension af tro og viden
Jeg er ganske sikker på, at I ikke har fået lov 
til at indlevere en række noter i jeres bache-
lorprojekter. Det er som oftest kun Wittgen-
stein-typer, professorer og rektorer, der kan 

Årets tale til Lærerprofession.dk’s prisfest den 16. november 2018.

KRONIK
LENE TANGGAARD,  
PROFESSOR, PH.D., CENTERLEDER  
OG VICEINSTITUTLEDER,  
INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG 
PSYKOLOGI, AALBORG UNIVERSITET

Illustration: Peter Berke

Det, jeg ved,  
det tror jeg på 
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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I hidtil har troet på og vidst. Jeg håber, I er 
nået et sted hen, hvor I kender til jeres egen 
uvidenhed. 

Tillykke med jeres priser og det store, 
flotte arbejde. Det er en ære for mig at få lov 
til at tale for jer i dag. 

Den kritiske sans og læringsglemslen
I har været på en lang rejse 
ind i jeres projekters univers. 
Der har I fordybet jer og ud-
viklet jeres kritiske sans. I har 
fået en skarpere pen under-
vejs. I har fået et blik for nu-
ancerne. En sans for detaljen. 
I har trænet jeres vilje til at 
trænge stadig dybere ind i ma-
terialet. I har fået et blik for 
forskelle og et greb om det at 
skrive. Nu skal meget af det, 
I har lært, aflæres, for at det 
kan blive virksomt. Siger jeg 
virkelig det? At det, I nu har 
lært, skal glemmes? Ja, det si-
ger jeg. Det er både rigtigt og 
alvorligt ment. 

Jeg har nemlig lovet at fortælle jer om 
læringsglemsel. Det er også titlen på min 
seneste bog. Læringsglemsel handler om, at 
man lærer bedst, når man har glemt, at man 
skal lære. Det handler om, at glemsel kan 
være en aktiv og positiv proces, hvor man 
giver plads til noget nyt, og det handler om 
at svække læringsbegrebet, så det frugtbart 
kan koble sig til andre begreber i et pædago-
gisk univers. 

Når man, som I formodentlig har oplevet 
i forbindelse med udarbejdelsen af jeres pro-
jekter, har lært noget nyt, så kan det kræve 
et brud med ens hidtidige forståelse. Det kan 
kræve, at man glemmer det, man hidtil har 
troet på. Måske må man simpelthen glemme 
det, man har lært, for at det skal blive virk-
somt. 

Når man står der fuld af viden som nyud-
dannet i mødet med praksis i skolen og må 
erkende, at der er meget teori, der ikke lader 
sig omsætte direkte i praksis, så må man 
glemme. Megen nyerhvervet viden skal i det 
mindste oversættes og fortolkes for at kunne 
bruges. Noget viden kan ligefrem stille sig 
i vejen. Det er måske derfor, at sandheden 
ligger gemt i suspensionen af både viden og 
overbevisning. I vil kun for alvor ære jeres 
vejledere eller jeres lærere ved at blive klo-
gere end dem. Ved nu – på tærsklen til en 
virkelighed som lærer, underviser, eller hvad 
I nu finder på – at turde bryde med det, I 
ved. Måske endda med det, I netop har brugt 
kræfter på at finde frem til. 

Selvfølgelig er der meget, I skal huske på, 
men I skal netop nu i gang med at tillade jer 
selv en masse læringsglemsel. Det er, mener 
jeg, en væsentlig del af det at kunne begynde 
at bruge viden.

I skal være dem, der tør sige, at der er 
noget, I ikke forstår. I skal være dem, der tør 
udfordre dominerende diskurser og antagel-
ser. I skal turde bruge jeres intuition og sunde 
fornuft sammen med den nye, kodificerede, 
ekspliciterede viden, som I lige nu sikkert har 
hovedet fuldt af. Pædagogisk teori vil altid 
være en teori om det unikke. Læringsglemsel 
er et sådant begreb. Et begreb om den unikke 
oplevelse forbundet med at være fortabt og 
opslugt i et stof og et fag. Et begreb om det 
almene i den oplevelse og et begreb, som ind-
kapsler det meget konkrete. 

Held og lykke med jeres videre arbejde. I 
dag må I godt være stolte af det, I har opnået. 
Jeg håber, I vil dele jeres viden med jeres kol-
legaer og med alle, der måtte have brug for 
den, og i øvrigt tilstræbe både ydmyghed og 
integritet på den videre færd. Så kan det nær-
mest ikke gå galt. 

få lov til at skrive afhandlinger og bøger uden 
metodeafsnit. Jeg er tværtimod sikker på, 
at I har skullet redegøre i detaljer for jeres 
metodologiske procedurer, teoretiske afsæt 
og empiriske resultater. Alligevel håber jeg, 
at I i skriveprocessen har mærket en snert af 
det, Wittgenstein skrev. 

Den stærke suspension af tro og viden. 
Ophævelsen af både tro og viden i en form 
for sandhed. »Nu forstår jeg det«, har flere af 
jer sikkert tænkt til sidst efter at have bakset 
og bøvlet med projekterne. Det kan også 
være, at nogle af jer har tænkt: »Nu forstår 
jeg meget mindre end før«. Jo mere man ved, 
jo mere forstår man alt det, man ikke ved. 
Viden viser os hen til vores egen uvidenhed, 
fordi vi med viden opdager det, vi endnu ikke 
forstår. Det kan være både glædesfyldt og 
frustrerende. 

Sæt et punktum
Hvad gør man så, når man når hen til 
uvidenheden? Man sætter ganske enkelt sin 
lid til punktummet. Det sidste punktum i et 
projekt eller en afhandling betyder noget. Det 
signalerer et stop for tanken. Nu ved jeg det. 
Nu kan jeg ikke mere. Nu vil jeg ikke mere. 
Punktum. 

Da sociologen Bruno Latour på et tids-
punkt blev spurgt af en studerende, hvornår 
man ved, at man er færdig med en ph.d.-
afhandling, så svarede han, at det er man, 
når man har sat det sidste punktum. Der er 
altid mere at gøre og mere at opnå, men på et 
tidspunkt må man sætte et punktum. For at 
stoppe eller for at komme videre. Latour for-
tæller om oplevelsen i sin bog »Reassembling 
the Social«, hvor han genopfører en dialog 
med en studerende i fiktiv form. Det er virke-
lig sjov læsning. Sæt et punktum, siger han. 
Så er der ikke mere.  

Jeg håber, at I den seneste tid har nydt 
at sætte punktum. Jeg håber også, I har fået 
oplevelsen af at overskride grænserne for det, 

Det, jeg ved,  
det tror jeg på 
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Elevernes  
perspektiv  
på variation

»Den varierede skoledag« har været et helt 
særligt begreb de sidste fire år med en iboen-
de forståelse af, at den forudsætter bestemte 
og forskellige elementer i løbet af skoledagen. 
Reformen har med sin struktur betinget, at 
undervisningen brydes op i flere elementer 
for at give eleverne variation, men en ny rap-
port fra Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), 
»Elevernes oplevelse af skoledagen og under-
visningen«, er værd at kigge dybere i, for den 
giver elevernes bud på, hvad variation er. 

Rapporten har til hensigt at undersøge, 
hvad der gør elever i 5.-9. klasse glade for at 
gå i skole, og at se på, hvad der motiverer 
eleverne i løbet af deres skoletid. Eleverne er 
blevet spurgt om deres oplevelse af skoleda-
gen, og hvad god undervisning er. 

Det, eleverne siger i den kvalitative un-
dersøgelse, er på de fleste områder i tråd 

med den viden, vi allerede har på området, 
når det gælder undervisning, læringsmiljø og 
skolens struktur. God undervisning, god klas-
seledelse og gode relationer mellem elever 
og mellem lærere og elever er afgørende fak-
torer. Lærernes høje forventninger og tro på 
eleverne er vigtigt.

Det særligy interessante er at se på, hvad 
elevernes holdning er til variation. Eleverne 
siger nemlig, at undervisningen skal være 
varierende, ved at lærerne gør brug af for-
skellige arbejdsformer og -metoder samt 
undervisningsformer i timerne. Det er ikke 
de mange forskellige elementer i skoledagen 
og slet ikke de mange skift, men tværtimod 
timernes indhold, fagenes placering og modu-
lernes længde, der har betydning. De mange 
skift i løbet af dagen opleves ofte som spild af 
tid og udfordrer fordybelsen.

Variation er altså ikke, at man har syv for-
skellige lektioner, hvor der er bevægelse i den 
ene og understøttende undervisning i den 
anden. Det er faktisk noget andet, eleverne 
peger på. Det er variation i selve undervisnin-
gen, i undervisningsformerne. Det er indhol-
det, de peger på, og ikke elementerne. 

Det tyder på, at vi skal være skarpere på, 
hvordan vi bruger begrebet varieret undervis-
ning, og det understreger, hvor vigtigt det er 
for eleverne, at undervisningen er godt forbe-
redt. Når varieret undervisning i indhold og 
arbejdsformer er kvalitet og virker motiveren-
de for eleverne, er der god grund til at skabe 
rammer for lærerne på skolerne, så de kan 
udføre god undervisning. Det må være enhver 
skoles kerneopgave og førsteprioritet. 

 Det er ikke de 
mange forskellige 
elementer i skole-
dagen og slet ikke 
de mange skift, men 
tværtimod timernes 
indhold, fagenes 
placering og modu-
lernes længde, der 
har betydning.

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Mundkurve 
eller ytrings-
frihed

›  Finn Gunst 
pensioneret  
folkeskolelærer

Helt tilbage i 00’erne blev der frem-
sat beslutningsforslag i Folketinget 
– blandt andet fra Enhedslisten 
– om en bedre og helt nødvendig 
ytringsfrihed for offentligt ansatte. 
Der blev lyttet og udtrykt sympati. 
Ikke mindst på den baggrund er det 
grotesk med sagen i Østre Lands-
ret her i 2018 – efter at Odense 
Kommune i 2014 giver lærer Erik 
 Schmidt en tjenstlig advarsel for på 
et internt møde at have reageret kri-
tisk på ledelsens implementering af 
nye arbejdstidsregler.
En uretfærdighed begået mod én 
person er en uretfærdighed, der ram-
mer os alle. 

RETTELSE
I sidste nummer af fagbladet 
havde vi givet nogle af pro-
jekterne på opslaget om årets 
nominerede til Lærerprofes-
sion.dk’s pris emneordet natur/
teknologi. Der skulle retteligt 
have stået fællesbetegnelsen 
naturfag. Redaktionen

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG, 
FORMAND FOR  
UDDANNELSESUDVALGET I DLF

Se, hvordan lærerens dårlige dag smitter af på  
eleverne, og hvordan du som lærer bedst moti-
verer din klasse, på folkeskolen.dk/643947
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Inklusionen  
– vælter nogle dage  
min verden!

2012 – et skelsættende år for folkeskolen. Et år, 
hvor en vanvittig idé bliver til virkelighed. Regerin-
gen og KL bliver enige om, at 96 procent af alle 
grundskoleelever skal gå i en almindelig folkesko-
leklasse. Denne idé blev dog droppet i 2016, men i 
2017 gik 95 procent i almindelige folkeskoleklas-
ser.

Hvorfor denne idé? Der ligger helt sikkert lange 
begrundede rapporter bag inklusionstanken, som 
formodentlig er udarbejdet af konsulenter (og må-
ske enkelte økonomer!).

I inklusionstanken er der også gode, smukke 
tanker – men det virker bare ikke altid i den virke-
lige verden.

Den verden uden rapporter og konsulenter. Den 
verden med børn, som skal inkluderes i en alminde-
lig klasse. Den verden, hvor vi som lærere står uden 
viden – hverken pædagogisk eller didaktisk – til 
denne udfordring. Den verden, hvor resurserne ikke 
følger med de børn, som skal inkluderes.

Jeg står i en undervisningssituation, hvor jeg 
går fra at være professionel til at være personlig læ-
rer. De elever, som driver mig derud, er ofte elever, 

som er inkluderet. Det er forskellige begivenheder, 
der trigger situationerne. Hvis jeg bliver skubbet, 
skal skille elever ad, som er oppe at slås, eller spro-
get bliver uacceptabelt, så bliver jeg den personlige 
Mette og ikke den professionelle lærer.  

Hvorfor? Fordi jeg ikke ved bedre – har hverken 
pædagogisk eller didaktisk viden i disse situationer.

I de situationer, hvor det hele eksploderer, er der 
mange ting på spil. De involverede, resten af klas-
sen og én selv. Situationen skal tackles, undervis-
ningen skal i gang (igen), forældre, arbejdsmiljøre-
præsentanten og ledelse skal underrettes, alt efter 
hændelsens alvorlighed skal den registreres.

Efter sådanne oplevelser er man flad, mast, 
opgivende og desillusioneret. Men dagen går videre 
med mere undervisning og egen familie. Disse dage 
forbander jeg inklusionen, og min verden vælter.

›   Mette Mellerup 
lærer og Folkeskolens naturfagsrådgiver

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

til Tyskland

665
1.095

795
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2.605

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt.

Berlin | Fly | 4 dg/3 nt.

Hamborg| Bus | 3 dg/2 nt.

München | Bus | 6 dg/3 nt.

München | Fly | 5 dg/4 nt.

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur.

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Har du tjek på de tricks politikere, organisationer, 
medier og andre benytter for at tale til vores 
frygt? Opdag dem – og giv det videre.

Book et foredrag på
www.farligt.dk

”Det er et fantastisk materiale til samfundsfags-
undervisningen. Mange af de mekanismer, bogen 
peger på, kan bruges i undervisningen, så eleverne 
får mulighed for at afprøve det og opleve e� ekten.”

”Tiltrængt og velgørende opgør med det frygt-
samfund, der kan få kommende generationer til at 
miste troen på fremtiden.”

– Dennis Hornhave, formand for Foreningen af lærere i 
historie og samfundsfag i folkeskolen.

– Christian Jensen, chefredaktør, Politiken.

”Manual i kritisk tænkning.”
– Weekendavisen.

Er det farligt?
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I N T E R V I E W

»Jeg kan arbejde  
  solen sort for 
  folkeskolen«

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  M I C H A E L  D R O S T - H A N S E N

Hun kalder det en sejr, at alle elever  
har fået det samme timetal i folkeskolen. 
Nu stopper Mette With Hagensen som 
formand for Skole og Forældre.
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L Æ R E R S T U D E R E N D E

som den største sejr 
for folkeskolen, i de seks år du har været formand for 
Skole og Forældre?

»Jeg bliver nok nødt til at sige, at det, at vi som børn 
og forældre har fået en rettighed til et bestemt timetal, er 
noget af det bedste, der er sket. Vi kom fra en situation, 
hvor der kunne være op til et års forskel på timetallet, alt 
efter hvor man boede. Men med reformen fik vi en ret til 
et bestemt timetal. Men måske har vi fået lidt for meget. 
Vi bad om flere timer, fordi der var så stor forskel, men 
det kan godt være, at vi fik, lige så hatten passede«. 

Hvorfor siger du nu, at eleverne måske har for mange 
timer?

»Det er, fordi kvaliteten ikke er fulgt med mange ste-
der. Når vi spørger forældrene, så er de tilfredse, dem, 
som har børn, der kommer hjem og siger: Det har været 
en fantastisk skoledag; jeg har lært en masse. Man er 
utilfreds med skoledagen der, hvor børn har siddet og 
kigget ud ad vinduet en halv time, fordi der ikke var flere 
opgaver. Det er derfor, vi nu siger, at det var en lidt for 
stor gave, vi fik. For det er en gave, der ikke kan leve op til 
kvalitetskravene«. 

Hvad er det største nederlag for skolen i samme periode?
»Det var lærerkonflikten i 2013. Jeg har arbejdet med 

skole i 25 år, og jeg tror ikke, der var nogen, der forudså, 
hvor ødelæggende den konflikt kom til at være for relatio-
nerne i skolen. Både for de lærere, der blev direkte ramt, 
og for de børn, som pludselig oplevede, at de voksne 
sloges i deres skole. Nogle steder er sårene helet, men jeg 
tror, at der vil være ar på samarbejdet i mange, mange 
år. Jeg troede ikke på, at man ville lamme fundamentet 
for vores børns skolegang. Jeg stod den 28. marts 2013 og 
sagde, at der bliver ikke konflikt i folkeskolen, det er den 
simpelthen for vigtig til. Men jeg tog fejl«.  

Hvad betyder det for folkeskolereformens succes, at den 
delvist skulle finansieres af en arbejdstidslov, hvor lærerne 
skulle undervise flere timer?

»Det har ikke gjort det nemmere for reformen at få den 
succes, som den fortjener. Da vi sad og talte om skolere-
formen, da jeg var næstformand, havde vi alle sammen 
armene hævet højt over hovedet. Det gjorde konflikten 
også noget ved. Derfor har konflikten været den største 
ulykke i skolen – ikke kun i min formandstid, men i lang 
tid fremover«.

Hvad synes du om lærernes indstilling til skolen og eleverne?
»Jeg er ligesom 95 procent af de danske forældre tilfreds 

med mine børns lærere og den undervisning, de får. Jeg ved 
godt, at der er lærere, som forældre er utilfredse med, og 
som eleverne også brokker sig over. Men det er der jo alle 

 Hvad ser du

steder. Jeg har valgt som udgangspunkt i forhold til mine 
egne børn, at de har haft de bedste lærere overhovedet, 
og så er det også blevet sådan. Men vi har haft konflikter 
og uenigheder med lærere og med Lærerforeningens for-
mand, men dem har vi håndteret. Og jeg har kun mødt 
professionelle lærere, der vil skolen det bedste«. 

Hvor har I været uenige?
»Vi har været uenige omkring reformen. Men jeg 

tror næsten, at vi nærmer os hinanden. Vi siger, at 

•  Mette With Hagensen  (51) blev valgt som  
næstformand for Skole og Forældre i 2011 og blev  
formand året efter.

•  Hun har tre børn på 16, 19 og 21 år. Hun blev valgt 
ind i skolebestyrelsen på børnenes skole i 2006. 
Hun forlader formandsposten, fordi hun ikke  
længere har børn i grundskolen. 

•  Mette With Hagensen er uddannet cand.merc.  
fra Syddansk Universitet (SDU) og arbejder på  
handelsgymnasiet på Rybners Gymnasium i Es-
bjerg. Et job, hun nu vender tilbage til på fuld tid. 

Mette With Hagensen

Det sidste af Mette With 
Hagensens børn har forladt 
folkeskolen, og hun stop-
per derfor som formand for 
Skole og Forældre.
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vi ikke diskuterer skoledagens længde, vi diskuterer 
indhold. Det hører jeg også Anders Bondo sige efter-
hånden. Lad os holde op med at hænge os i timetal-
let, men lad os hænge os i kvalitet og indhold. Vi er 
kommet mere tilbage til der, hvor vi var, dengang vi 
var entusiastiske omkring skolen, før reformen kom. 
Men vi kan stadig være uenige om, hvilken rolle foræl-
drene skal have. Hvor involverede vi skal være i sko-
len. Og så griner jeg af, at Anders og jeg står og skiftes 
til at sige, hvem der er vigtigst i skolen. Anders siger, 

at vi ikke kan gøre det uden forældrene, og jeg siger: Vi 
kan heller ikke gøre det uden dig, Anders. Så vi ved, at 
samarbejdet mellem skole og forældre er vigtigt«.

Har lærernes rolle ændret sig?
»Ikke på den enkelte skole. Lærerne er stadig det fag-

lige og pædagogiske fyrtårn i undervisningen. Men det har 
ændret sig. Da jeg var barn, var fortællingen om lærerne, 
at de smed skoletasken klokken 14 og gik på golfbanen. 
Der har det ændret sig meget. De sidste fem-ti år har det 

Når jeg taler med 
forældre, så er der 

enormt stor respekt 
for vores lærere. 

Mette With  
Hagensen
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Inden redaktionens deadline har fire meldt sig som kandidater til posten som ny for-
mand for Skole og Forældre. Man kan melde sig som kandidat helt indtil valget, som 
foregår den 23.-24. november på det årlige landsmøde i Nyborg. 

De fire kandidater er den nuværende næstformand Rasmus Edelberg, forretningsud-
valgsmedlem Juliane Overgaard, forretningsudvalgsmedlem Susanne Gade Clausen og 
hovedbestyrelsesmedlem Janus Boye.

Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre med børn i  
folkeskolen. Foreningen har cirka 7.000 medlemmer.

Kampvalg i Skole og Forældre

ændret sig til, at lærerne er nogle, der arbejder rigtig me-
get og hårdt og har mange opgaver«.

Hvordan er forholdet mellem lærere og forældre?
»Når jeg taler med forældre, så er der enormt stor 

respekt for vores lærere. Så kan det godt være, at der er 
en diskussion om de der forældre, som altid blander sig. 
Når jeg møder lærerstuderende, så siger de, at det er de 
uhyggelige forældre, de skal ud til. Forholdet har ændret 
sig. Lærerne er blevet mere bange for forældrene. Det 
var de også for ti år siden, men det er blevet mere udtalt. 
Der bliver talt mere om de urimelige forældre, fordi det 
er forældre, der gør det svært at være lærer. Det synes jeg 
ikke, jeg hørte, da jeg begyndte«. 

Er forældrene blevet mere urimelige?
»En ny undersøgelse viser, at 90 procent af danskerne 

synes, at forældre curler for meget. Og det er kun ti procent 
af forældrene, der selv synes, de curler. Jeg synes ikke, at 
forældre er urimelige. Vi stiller spørgsmål, og er vi bekym-
rede, stiller vi rigtig mange spørgsmål og kan i retorikken 
blive stramme. Men det handler også om, at forældre er 
utrygge over for det, der sker i skolen. Mange lærere vil 
sikkert sige, at de skriver til os på intra hele tiden. Men det 
er ikke kun for forældre. Det sker alle steder, at man hurti-
gere skriver, hvis man har haft en dårlig oplevelse – og det 
smitter af i skolen, så tonen bliver mere barsk«. 

Du har før stillet op for Venstre for at få en plads i Varde 
Byråd. Nu har flere partier kontaktet dig for at få dig til at 
stille op til Folketinget, men du har sagt nej. Hvorfor?

»Jeg kan arbejde solen sort for folkeskolen, så hvis jeg 
kom til at sidde som ordfører for folkeskolen, kan det 
godt være. Men min store skræk er at blive ordfører for 
landdistrikter eller energi. Melder man sig ind i et politisk 
parti, så skal man købe hele pakken. Lige nu føler jeg mig 
rodløs. Jeg ved dæleme ikke, hvilket parti jeg skulle stille 

op for, hvis jeg skulle arbejde for folkeskolen fra en parti-
politisk platform, for de sidste seks år har jeg samarbejdet 
med alle partier. Jeg vil gerne arbejde videre for folkesko-
len, men det skulle være en platform, hvor det er den sag 
alene, jeg skulle arbejde for«.

Men du har sagt, at hvis du fik tilbuddet om at blive un-
dervisningsminister, ville du sige ja med det samme. Hvad 
ville det første så være, du ville ændre? 

 »Så ville jeg samarbejde med folket omkring folkesko-
len. Meget tættere samarbejde med de forældre, der har 
valgt folkeskolen til deres børn. Jeg ville få skabt stærkere 
skolebestyrelser, som kan være med til at forme den 
enkelte skole, og så spille med på den frihedsdagsorden, 
som mange partier har. Vi skal have sat folkeskolen fri, 
men skolen skal leve op til folkeskolens formål, følge fol-
keskoleloven, og så skal kommunerne have lov til at forme 
folkeskolen, så den passer til de børn, der er i det enkelte 
skoledistrikt«. 
mbt@folkeskolen.dk

Konflikten  
i 2013 har  
været den  

største ulykke 
i skolen – ikke 

kun i min  
formandstid, 
men i lang tid 

fremover. 
Mette With  

Hagensen

FORLAGET MELONI FYLDER 10 ÅR!
DET FEJRER VI MED KLASSESÆT TIL

www.meloni.dk/tilbud

1000 kr.
Historie · Dansk · Samfundsfag · Natur og Teknologi · Billedkunst
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Det kræver en sikker hånd ikke at akade-
misere eleverne helt ud af forståelsen og 
læseglæden. Heldigvis er teksterne gode.

○  ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM 

»Wouh«, sagde min læseglade datter på 17, da hun havde bladret i anmel-
dereksemplaret af »Fri fantasi«, som lå på køkkenbordet. »Kan man det her, 
når man går i 1. og 2. klasse – det er godt nok meget sværere end det, vi la-
vede«. Jeg sagde noget forblommet om erindringsforskydning og læsestra-
tegier, og jaja, det kan de sagtens … Men efter gennemlæsning af materialet 
er jeg ikke så sikker.

»Fri fantasi – Læs og forstå fiktion i 1.-2. klasse« fra Dansklærerforenin-
gens forlag er et overskueligt materiale: en lærervejledning, en fællesbog og 
en arbejdsbog. Materialet er fyldt med litterære skatte. Teksterne er gode 
klassikere og nye lækkerbiskner mellem hinanden.

Dog er der en heftig overvægt af tekster, som handler om mennesker, som 
er uvenner. Konflikterne løses ganske vist opfindsomt, fantasifuldt og meget 
varieret i de forskellige tekster, men temaet er i overvejende grad det samme.

Ideen med »Fri fantasi« er ganske, som undertitlen lyder: »Læs og forstå 
fiktion i 1.-2. klasse«. Det vil formodentlig knibe for en stor del af eleverne i 
1. klasse selv at læse teksterne, og »Fri fantasi« foreslår da også, at læreren 
læser nogle af teksterne højt. »Fri fantasi« er fællesmateriale – ikke læsetræ-
ningsmateriale. Forståelsen kommer af gedigen analytisk træning ved hjælp 
af strategier. Strategierne præsenteres en ad gangen for så at blive samlet i 
bogens sidste kapitel, hvor alle strategierne skal i brug.

Strategierne præsenteres ved hjælp af gennemskuelige metaforer: Gen-
rekendetegn og form repræsenteres af en blomst, handlingen af en bro – en 
velkendt metafor, som også bruges i andre lærebøger – personkarakteristik-
ken illustreres med personkort, perspektivering forklares med et spejl, som 
man kan spejle teksten i – med sig selv eller med andre tekster. Til sidst 
gøres teksten stjerneklar – det er jo smukt! – ved at man anvender alle stra-
tegierne sammen.

Der er mange gode ting at sige om »Fri fantasi«. Men jeg deler faktisk min 
datters »Wouh«-fornemmelse – niveauet er højt. »Fri fantasi« er glimrende 
som introduktion til den danskundervisning, som stadig – også for de ældre 
elever – bliver mere abstrakt. Evnen til at tænke abstrakt er bestemt nødven-
dig og god – men elevernes tåspidser må gerne stadig røre jorden. 

Fri fantasi

Fokuseret faglighed 
flyver

•  Maria Thrane, Annette Lytgens 
Christiansen

•  Dansklærerforeningen
•  Fællesbog:
   198,75 kroner
   96 sider

•  Arbejdsbog
   73,75 kroner
   64 sider
•  Lærervejledning
   473,75 kroner
   64 sider

 

»Nord« er 
svær at  
komme uden 
om, og den 
lyser som en 
stjerne både 
under og efter 
læsningen, 
der udvider 
ens horisont 
inden for  
både genre  
og (gen)op-
levelse af den 
nordiske  
mytologi«.

Folkeskolens  
anmelder Cecilie 
Rosdahl om den 
interaktive børne-
roman »Nord«.
Læs hele anmel-
delsen på folke-
skolen.dk/643015

Årets Orlaer uddelt
Orlaprisen er de 7-12-åriges egen bog-
pris – det er børn, der har stået både for 
nomineringer og for at finde vinderne. 
Nu er årets Orlapriser blevet uddelt til 
fire heldige forfattere, og vinderne er: 
»Mirja – Drømmestenen« af Gunvor Ga-
ner Krejberg og Rebecca Bang Sørensen 
i kategorien flotteste bog at kigge i, 
»Guide til piger« af Sabine Lemire i ka-
tegorien bedste bog, jeg blev klogere af, 
»Bubbi – den talende hund« af Morten 
Münster og Merlin P. Mann i kategorien 
bogen, der fik mig til at grine, og »Hit-
man« af Peter Krogholm i kategorien 
den mest spændende bog, jeg har læst.

Se mere om Orlaprisen og læs ud-
drag af bøgerne her: dr.dk/ultra/
orlaprisen-2018

Samir vender tilbage
Samir fra Nepal var hovedperson i et 
undervisningsmateriale fra 2015, og nu 
vender han tilbage med historien om 
sit liv efter det store jordskælv. »Samir 
from Bhaktapu« hedder materialet, som 
koster 89 kroner.

Om den første bog skrev Folkeskolens 
anmelder: »Man mærker, at det er ildsjæ-
le, der har skabt dette projekt, og at kul-
turmødet og formidlingen ligger forfatter-
ne meget på sinde. Materialet er ægte og 
oprigtigt, og elevernes kulturmøde med 
Samir kan få indflydelse på deres evne til 
at forstå og respektere forskellighed og 
øge deres nysgerrighed over for en del af 
verden, de endnu ikke kender«.

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/577991/
Se mere om materialer på  
SamirNepal.dk 

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.
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Definitionsmagtens alfa og omega

Jeg vil ikke i skole

•  Anne Vibeke Fleischer
•  279 kroner
•  139 sider
•  Dansk Psykologisk Forlag

Skolevægring er barnets forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed.  
Det er denne fremragende bogs omdrejningspunkt.

○  ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN 

I forskellige medier har vi læst bekymrende artik-
ler om børn, der ikke vil i skole. De tal, der kom-
mer frem i den forbindelse, viser, at omkring fem 
procent eller mindst ét par i hver skoleklasse 
ikke vil i skole, og i den statistik er fratrukket det 
lovlige fravær.

Der er mange årsager til, at børn ikke vil i sko-
le, og problemet er meget komplekst: Er det for 
eksempel barnet, der er problemet, eller er det 
et barn, der har problemer? Og hvor er forskellen 
på, om skolevægring handler om barnets mang-
lende evne til at opretholde en alderssvarende 
skolegang, og/eller om skolevægring er et barns 
forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed?

Bogen er inddelt i ni kapitler, der først be-
skriver emnets grundbegreber, siden hvad skole-
vægring er, hvor udbredt fænomenet er, hvad de 
tidlige tegn er, hvilke årsager der er til skolevæg-
ring, og ikke mindst hvad der kan gøres, og hvilke 
rettigheder barnet har.

Men først og fremmest handler det vel om, 
at man tager barnets udsagn alvorligt, at man 

lytter og gør noget ved det. Og så skal vi være 
bedre til at finde ud af, hvad problemet egentlig 
er for det enkelte barn, så vi kan gøre noget ved 
det. Det værste, vi kan gøre, er at bagatellisere 
problemet, for det kan kun gøre det værre.

I psykologsprog kaldes det også for und-
gåelsesadfærd, og her er det vigtigt, at vi som 
voksne ikke »belønner« barnet med så meget 
opmærksomhed og hjemmehygge, at vi gør pro-
blemet større, fordi barnet kan se en fordel ved 
at blive hjemme fra skole. Jo længere tid barnet 
ikke er i skole, des sværere bliver det at få barnet 
tilbage i skolen igen. Desuden er det ikke altid en 
løsning at flytte barnet til en anden skole, hvis 
man ikke har fået analyseret grundigt, hvad år-
sagerne til problemerne egentlig er. 

Der er endnu et opmærksomhedspunkt i bo-
gen, der handler om forældrene og forældrenes 
egne skoleerfaringer. Jo bedre forældrene er til at 
tale skolens sprog, des nemmere er det, at sko-
len lytter. Men det er altså ikke kun børn fra be-
lastede miljøer og resursesvage forældres børn, 
der ikke trives. Mistrivsel findes også hos højtbe-
gavede børn, der har omsorgsfulde forældre, der 
lytter og er der for dem. De børn kan også blive 

usynlige, hvis de passer deres lektier og klarer 
skolens formelle fagkrav, så man lukker øjnene 
for deres ensomhed og isolation. Og endelig skal 
vi huske på, at der også findes velfungerende 
børn, der kommer fra familier med skilsmisse, 
psykisk og/eller fysisk sygdom, arbejdsløshed og 
ingen eller lav uddannelse hos forældrene.

Så konklusionen er, at det ikke altid er nemt 
at gennemskue, hvad der er årsagerne til skole-
vægring, og at det derfor kan være svært at finde 
ud af, hvad der kan og skal gøres ved problemet. 
Derfor handler det om, at vi har fokus på fore-
byggelse, og at vi griber ind i et sådant forløb så 
tidligt som muligt.

Bogen handler kort og godt om børn og unge 
i alderen 6-16 år. Og bogen henvender sig til alle, 
der har med børn at gøre – både professionelt og 
privat. Det er et sammensat problem, der stiller 
store krav til et godt skole-hjem-samspil.

Formålet med bogen har fra forfatterens side 
været at give de voksne redskaber og strategier 
til at få barnet i skole igen. Bogen bør læses på 
alle seminarier, så de studerende får øje på triv-
sel som en af de vigtigste årsager til gode kund-
skaber og færdigheder i skolen. 
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 Lærerstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018-2019
Nummer 21: Tirsdag den 27. november 2018 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 11. december 2018 kl. 12
Nummer 1: Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU  Lederstillinger 

Er du en stærk kommunikator og relationsskaber?
Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Ubberud Skole? 
Er ordentlighed, respekt og teamsamarbejde nøgleord 
for dig?

Ubberud Skole er en tosporet skole med knap 400 
elever og 40 ansatte beliggende i det vestlige Odense. 
Vi er en skole med højt til loftet og med et engageret 
personale, der gerne vil eleverne og hinanden på tværs 
af afdelinger. Sammenhold, hjælpsomhed og humor er 
vigtige nøgleord.

Den nye skoleleder forventes – sammen med det øvrige 
ledelsesteam – at forene skolens kultur, traditioner og 
værdier med nye visioner og ideer.

Du skal have øje for at vedligeholde, motivere og frem-
me et arbejdsmiljø, som giver mulighed for at videreud-
vikle personalets innovative og visionære pædagogiske 
kompetencer. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 29. november 2018.

Se hele opslaget på lærerjob.dk eller Odense.dk/job

Skoleleder til Ubberud Skole

odense.dk/job
MOD PÅ FREMTIDEN

Vi søger en stærk og engageret dansklærer, der er 
klar ti l at føre vores ældste elever ti l de afslutt ende 
prøver. Foruden dansk ser vi det som en fordel, hvis 
du har kompetencer indenfor følgende fag:

• Musik
• Samfundsfag

Nuuk Internati onale Friskole er en mindre skole med 
190-200 elever fra 1. – 10. klasse, en integreret SFO 
for alle skolens elever, omkring 30 ansatt e og en stor 
gruppe af interesserede og engagerede forældre.

Skolen er opdelt i tre trin; yngste, mellemste og æld-
ste. Som lærer på NIF er det vigti gt, at du kan byde 
ind fl ere steder. 
Skolens vision er at ti lbyde en faglig ambiti øs uddan-
nelse baseret på fællesskab, ti llid og almen dannelse.
Ansøgningsfrist: 27/11 2018.
For yderligere oplysninger om sti llingen kontakt 
skoleleder Pilo Samuelsen på tlf.: +299 38 25 01 
eller souschef Helle Borg på tlf.: +299 38 25 02.

Nuuk Internationale Friskole
søger en engageret dansklærer
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 Lærerstillinger 

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så 
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser 
til tre kategorier:

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Vi har brug for dig på et stærkt hold på True North Efterskole, hvor det 
vigtigste er, at din faglige ekspertise er høj, og at din personlige gennem-
slagskraft er over det sædvanlige.

Undervisningen på True North Efterskole er nøje overvejet og 
baseret på nyere empirisk forskning, bl.a. synlig læring. Derudover er vi 
grundlæggende optagede af forskningsresultater fra positiv psykologi og 
styrkebaseret læring. Skolen er privilegeret med en bestyrelse, der rummer 
fl ere danske forskere, dygtige skolefolk og konsulenter. De er alle eksperter 
i uddannelse. Det giver en sikker kurs for vores skole.

True North Efterskole er optaget af det, der rent faktisk virker

True North Efterskole er en målrettet arbejdsplads. Derfor er det vigtigt for 
os at blive dygtigere og dygtigere. Vi har lærertræning 3 uger pr. år – og 
vi synes selv, vores faglige sparring er ud over det sædvanlige. Som ny 
lærer vil du således få træning i True North-pædagogik både teoretisk og 
praktisk. 

Rammer indebærer også tydelig retning og struktur. Ledelsen uddelegerer 
gerne ansvar – og har omvendt udtalte forventninger om, at tingene når i 
mål. Derfor er der også en stor grad af frihed og selvstyring i et lærerjob 
på True North Efterskole. Bl.a. får du fl eksibel arbejdstid, rettereduktion 
og mulighed for kvalifi kationsløn. Herudover sigter vi på, at du har en 
skemafri dag de fl este uger.

Ansøgning sendes hurtigst muligt til forstander Karen Marie Madsen på 
km@truenorthefterskole.dk - og du er også velkommen til at ringe på 
41734127. Ansøgningsfrist: 8/12-2018.

True North Efterskole søger
læsevejleder/ordblindelærer OG lærere til dansk samt engelsk

VESTEGNENS PRIVATSKOLE SØGER
BARSELSVIKAR I DANSK
Vi søger fra 1. februar 2019 til ultimo marts 2020 en lærer til et barsels- 
vikariat på fuld tid. 
Skemaet indeholder dansk i ind- og udskoling samt fag efter aftale i alt 26 
lektioner, tilknyttet 400 forberedelsestimer. Barselsvikaren indgår i plan-
lægningen af fagfordelingen for skoleåret 2019/2020. Til den rette ansøger 
knyttes et ekstraordinært løntillæg.
Vi har intet krav om fuld tilstedeværelse, men har en del mandags- efter-
middagsmøder, der slutter klokken 16.00. 
Vi bidrager hver især dagligt til en løbende udvikling af en fagligt funde-
ret skolekultur, hvor samarbejdet er præget af en lun, fleksibel og gensidig 
respektfuld indstilling til alle skolens opgaver.
Vestegnens Privatskole blev oprettet i 1980. Vi er 26 ansatte og 300 
elever, der udgør ét spor til og med 6. klasse, to spor fra 7.-9. klasse samt 
én 10. klasse.
Vestegnens Privatskole tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, baseret på     
Fællesoverenskomst mellem LC og Finansministeriet, suppleret med 
lokale løntillæg.  
Yderligere oplysninger om skolen findes på www.vestegnens-privatskole.dk 
eller ved personlig henvendelse til skoleleder Thomas Frandsen eller 
viceinspektør Svend Erik Nathan på 4332 4400, der gerne står til rådighed 
med yderligere information om vikariatet.

Skriftlig ansøgning fremsendes til Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 
2630 Taastrup eller til Post@vestegnens-privatskole.dk  mærket Barsel 
og modtages senest mandag den 3. december 2018. 

Vi gennemfører samtaler onsdag den 5. december 2018.

Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Ubberud Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. nov. 2018

Kvik-nr. 67226516

Pilehaveskolen, 2625 Vallensbæk

Pædagogisk afdelingsleder til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 03. dec. 2018

Kvik-nr. 67614220

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

AKT-lærer til Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2018

Kvik-nr. 66253846

Tjørnegårdskolen, 4000 Roskilde

Lærer til Tjørnegårdskolen i Roskilde

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2018

Kvik-nr. 67202256

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Autentisk lærer – matematik, fysik, biologi

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2018

Kvik-nr. 67285422

Ishøj Landsbyskole, 2635 Ishøj

Lærer til dansk og håndværk/design

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2018

Kvik-nr. 67318532

Kobberbakkeskolen, 4700 Næstved

Skoleleder til Kobberbakkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 67856253
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Sydskolen, afdeling Vig, 4560 Vig

Lærer til Sydskolens specialafdeling i Vig

§ Ansøgningsfristen er den 30. nov. 2018

Kvik-nr. 67479281

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Lærer til Højelse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2018

Kvik-nr. 67530860

Nuuk Internationale Friskole, 3905 Nuussuaq

Engageret dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 27. nov. 2018

Kvik-nr. 67583804

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

Udskolingslærer ved N. Zahles Seminarieskole

§ Ansøgningsfristen er den 25. nov. 2018

Kvik-nr. 67573247

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Læsevejleder/ordblindelærer og lærere

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2018

Kvik-nr. 67613038

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, 2970 Hørsholm

Engageret og dygtig lærer i dansk

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2018

Kvik-nr. 67656014

Nymarkskolen, 4200 Slagelse

2 lærerstillinger, Nymarkskolen

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2018

Kvik-nr. 67657195

Vestegnens Privatskole, 2630 Taastrup

Barselsvikar i dansk

§ Ansøgningsfristen er den 03. dec. 2018

Kvik-nr. 67745199

Kirkemosegaard – Moeskærskolen, 2670 Greve

Kirkemosegaard søger naturfagslærer

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2018

Kvik-nr. 67745300

Kokkedal Skole, 2980 Kokkedal

Matematik- og sciencelærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2018

Kvik-nr. 67775554

Hedegårdsskolen, 2750 Ballerup

Lærer til gruppeordning for elever med ADHD

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2018

Kvik-nr. 67814420

Hedegårdsskolen, 2750 Ballerup

Lærer søges til gruppeordning (autisme)

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2018

Kvik-nr. 67814421

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Ildsjæl søges til engelsk og fransk

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2018

Kvik-nr. 67776431

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Vibeholmskolen søger to barselsvikarer

§ Ansøgningsfristen er den 07. dec. 2018

Kvik-nr. 67813307

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Lærer til håndværk/design og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 67813134

Borup Skole, 4140 Borup

Musiklærer til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 67776779

Solvangskolen, 3520 Farum

Barselsvikar til Solvangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2018

Kvik-nr. 67856247

Guldbæk Friskole, 9230 Svenstrup J.

Lærer søges til Guldbæk Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2018

Kvik-nr. 67856253
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rubrikannoncer

Lejlighed søges i 
Københavns kommune
Lejlighed søges til min 
datter. Max. 6500,-. 
Henvendelse Lone Diget, 
Viceskoleleder. Lone.di-
get@gmail.com
Telefon: 24765836

18 personers FERIEBOLIG 
på Sydfyn, hele året
Udsigt over det sydfynske 
øhav. Tæt på badestrand. 
265 m² bolig. Børneven-
ligt.  Dag-, weekend & 
ugebasis.
Telefon: 29615005 
sommerhus-HORNELAND.dk

Jul i København
Lejlighed. 90 kvm. Cen-
tralt på Vesterbro. 2 so-
vepladser i dobbeltseng. 
Udlejes fra 10/12-29/12. 
4000 kr pr. uge.
Telefon: 51245141

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
www.athen4u.dk

USA - juli 2019
Der er 4-6 ledige pladser 
på gemytlig ”kør-selv 
grupperejse” til det vest-
lige USA.
Knud tlf: 51266211
Telefon: 51266211

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 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem 
annoncører og læsere via 
fagbladet Folkeskolens Bazar 
og på folkeskolen.dk/bazar 
er et direkte mellemværende 
mellem annoncøren og kunden, 
som vælger at respondere på 
annoncen. 
Folkeskolen, Danmarks 
Lærerforening og Media-
Partners kan ikke drages 
til ansvar for de annoncer, 
der er indrykket i Bazar 
–  og vi kontrollerer ikke de 
annoncerede oplysninger.

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

 

Både for private og klubber 
12 værelser i perfekte rammer

Lave priser – god komfort

98 24 75 55

Prisen er INKL. helpension og fuldt aktivprogram. Ring 
til Tommy eller Christian på 8020 8870 og hør mere.

Tommy Iversen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

 Christian Skadkjær

Priser fra kr. 2.598,-
TJEKKIET
AKTIVREJSER

Tlf. 98 12 70 22   •   info@eurotourist.dk   •  www.eurotourist.dk

Skoletur 
til Hamburg
fra kr. 1.035,-
Få et uforpligtende tilbud!

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer torsdag  
den 6. december
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 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, a�aler 
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 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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. 

153.000 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. 21  20. november 27. november 6. december
Folkeskolen nr. 22  4. december 11. december 20. december
Folkeskolen nr. 1  2. januar 8. januar 17. januar
Folkeskolen nr. 2  15. januar 22. januar 31. januar

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Complete og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

135. 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 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,  
tla@folkeskolen.dk 
Julie Yapa Sørensen,  
jss@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2018 er 
153.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Snaregade 10 A, 1205 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 Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas 
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+.

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

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 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

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 33 69 63 00, 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 Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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LÆRERPROFESSION.DK: SE ÅRETS VINDERE

Hvor ender  
rapporterne  
om reformen?
Politikerne har bestilt 57  
rapporter om skolereformen,  
men har ikke tid til at læse dem.
L Æ S  S I D E  1 2

SKOLETRÆTTE DRENGE 
FINDER MENING  
I NY 9. KLASSE
L Æ S  S I D E  6

#INKLUSION 
CHRISTINA BLEV  
SPYTTET I ANSIGTET

L Æ S  S I D E  2 2
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Tegning: Craig Stephens

SÅ KAN DE LÆRER DET / 158

FOR KORTE NYHEDER

Der bliver talt meget om de dygtige og pligtopfyldende så-
kaldte 12-talspiger. Færre synes at bekymre sig om den store 
gruppe af elever, der ligger midt på skalaen: »Vi er nødt til 
også at tale om de elever, som får middelkarakterer, altid har 
fået middelkarakterer og sikkert i al fremtid vil få middelka-
rakterer«, mener en skoleforsker. 
     »7-eleven. Eleven, der gang på gang leverer en middel-
mådig og uengageret indsats, som hverken gør fra eller til. 
Eleven, som glædesløst ønsker hver skoledag overstået uden 
forestillinger om at rykke sig i nogen som helst retning og 
gang på gang vurderes til et 4- eller 7-tal«. I en polariserings-
ivrig tid, der hylder de ekstreme og yderligtgående præstatio-
ner, havner disse elever ofte i en vanskelig position. Faktisk 
kan det for mange gennemsnitstyper virke mere attraktivt at 
være enten exceptionelt dygtig – eller virkelig sløj, mener sko-
leforskeren: »Jeg kender det fra mig selv«.

Nok om  
12-talspiger  
– nu skal vi  
tale om  
7-eleven

Flere censorer på læreruddannelsen 
efterlyser, at der bliver fokuseret mere 
på egenfærdighederne i de studeren-
des hverdag. Kernefagligheden er truet, 
mener de, fordi uddannelserne giver di-
daktikken og det undervisningstekniske 
en højere prioritering. 

»Der bør lægges mere vægt på det 
fagfaglige i det dagdaglige«, lyder det 
fra censorerne.

Læreruddannelserne anerkender 
principielt problematikken, men under-
streger, at det snarere er formulerin-
gerne af kompetencemålene, der bør 
justeres: 

»Kritik er altid velkommen, men den 
skal være sagsaglig. At bebrejde de 
studerende eller deres undervisere ville 
bare være tarvtarveligt«. 

CENSORER:  
Det fagfaglige  
bør styrkes i det  
dagdaglige

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre 
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.
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Du er en del af nogle 
stærke fællesskaber

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet	af	mere	end	45	organisationer	bl.a.	Danmarks	Lærerforening.	

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

DLF_181106_5%-B_210x285.indd   1 05/11/2018   10.34
152187 p50-52_FS2018_Uskolet.indd   50 15/11/2018   10.52
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rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og den højest mulige erstatning.

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer.

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på dine forsikringer, når du har været 
medlem i tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Vores forsikringer er gang på gang kåret Bedst i test af 
Forbrugerrådets magasin Tænk Penge. 

Senest for vores indboforsikring. 

Et forsikringsfællesskab for dig,
der visker tavlen ren hver dag.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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