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KRONIK: HVORDAN SKAL ELEVERNE LÆRE? 

Corona har lukket skolen. Christine Kjær Krogh 
må atter undervise sine elever hjemmefra.

SENDT HJEM IGEN
L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 8

FORRETNINGSMAND 
REVSER MATEMATIK-

UNDERVISNINGEN

65
L Æ S  S I D E  1 0

SKOLER TILBAGE PÅ 
NØDUNDERVISNING 



Danhostel er eksperter i lejrskoleophold med mere 

end 135.000 glade lejrskoleelever om året 

Danhostels værter arbejder sammen med de fagspeci-

fikke læringsmiljøer, der ligger i områderne omkring 

de mange lejrskolecertificerede Danhostels. På den 

måde kan Danhostel, sammen med skolens lærere, 

sikre at børnene får faghistorisk viden og at de pæda-

gogiske læringskrav bliver opfyldt.

Vi passer godt på jer

Vi passer godt på vores lejrskolebørn under Covid-19. 

Vi går ikke på kompromis med afstand, hygiejne og 

forplejning, og vi følger myndigheder- nes retning-

slinjer, så I som lejrskole kan føle jer trygge i vores 

hænder.

LEJRSKOLER
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DANMARK
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for livet
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LEDER
Skoleleder Ole 
Lerke om at stå for 
smitteopsporing 
på coronaramt 
skole.
Foto: Christer Holte

Andreas Mejlhede 
om at være 
nyuddannet lærer 
på en privatskole.
Foto: Peter Helles Eriksen

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Matematikvejleder Lis 
Zacho om ny bog med 
kritik af matematik-
undervisningen.
Foto: Thomas Arnbo

Ikke mere »går 
den, så går den«

Nu er Covid-19-smittetallet igen på vej op. 
Myndighederne anbefaler, at vi arbejder hjem-

me, går tidligt fra restauranten og for guds skyld 
holder afstand. Der skal mundbind på, hvis du skal 
med tog eller bus – allerede fra perronen, hvor der 
er masser af frisk luft. Der er krav om mundbind, 
hvis du skal på toilettet, når du er på restaurant.

Men skolerne er tilsyneladende blevet glemt. 
Ganske vist gælder retningslinjerne stadig. Der er 
faste pladser på lærerværelset, skolegården er ind-
delt i zoner, og eleverne sidder på række. Der skal 
være en meters afstand i klasserne. 

Men virkeligheden er, at ministeriet beder læ-
rere og ledere om at blæse på anbefalingerne, hvis 
man ikke kan overholde afstandskravet – og det 
kan man ofte ikke. Eleverne er tilbage i deres gamle 
lokaler i stedet for at være fordelt i flere rum som 
i foråret. Nu sidder der op til 28-29 elever bunket 
sammen med dårlig udluftning. 

Ministeriet skriver: »Som det fremgår af retnings-
linjerne, kan skolen dog fravige anbefalingen, hvis 
opretholdelse af en meters afstand vil få så store 
konsekvenser for timetal eller kvaliteten af under-
visningen, at undervisningen ikke kan efterleve de 
almindelige bestemmelser for undervisningen«.

Senere har ministeriet præciseret, at netop plads-
problemer giver lov til at fravige anbefalingerne. 

Som en lærer har oversat skoleudgaven af coro-
naanbefalingerne: »Husk at vaske hænder og holde 
afstand, men selvfølgelig kun hvis det er muligt – og 
går den, så går den!«

Skolelederne gør deres bedste for at opfinde den 
gode coronaskole. Men en vred skoleleder synes, 
at der er lagt for detaljerede beslutninger ud på 
skolerne:

»Nogle gange siger man, at folkeskolen er en 
supertanker, som det tager lang tid at vende. Men i 
øjeblikket er vi mere end 1.200 joller, som hver især 
skal finde ud af, hvor og hvordan vi skal sejle«, skri-
ver en skoleleder på folkeskolen.dk. 

Alle forsøger at navigere, det bedste de kan, men 
det er op ad bakke. Der er hele tiden skoler – vi er nu 
oppe på over 60 – hvor en eller flere elever eller klas-
ser bliver sendt hjem sammen med deres lærer. 

Lærerne opfinder nødløsninger igen-igen.
Men det holder ikke i længden. Nu taler vi ikke 

længere om en undtagelsestilstand på nogle uger, 
som alle kan leve med. Nu kan vi se frem mod, at 
skolehverdagen bare er blevet kedelig, proppet – og 
smittefarlig. Vil elever, forældre og lærere leve med 
det i tre måneder til? Et halvt år? Kan de? 

De samme politikere, som kan 
komme med detaljerede anbefalinger 
til, hvordan man forholder sig til at gå 
coronasikkert på toilettet, må være i 
stand til at skaffe resurser til en skole, 
hvor man både kan gennemføre god 
undervisning og efterleve de sund-
hedsfaglige retningslinjer. 

Det skylder vi både elever, lærere og forældre. 
Ikke mere »går den, så går den«. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Valg af delegerede fra  
Lærerstuderendes Landskreds til 

Danmarks Lærerforenings kongres 
for perioden 

1. april 2021 – 31. marts 2022

Der udskrives herved valg af 10 kongresdele-
gerede fra Lærerstuderendes Landskreds til 
Danmarks Lærerforenings kongres for peri-
oden fra den 1. april 2021 til den 31. marts 
2022, jævnfør § 15, stk. 2 i Danmarks Lærer-
forenings vedtægter.

Valg af 10 kongresdelegerede samt supplean-
ter for disse foretages på Lærerstuderendes 
Landskreds’ årsmøde, der indledes fredag 
den 6. november 2020.

Valgbare er alle almindelige medlemmer af 
Lærerstuderendes Landskreds, der på valg-
tidspunktet er godkendt som sådan over for 
kredsen. Stemmeberettigede er de delegere-
de til årsmødet samt medlemmerne af besty-
relsen i Lærerstuderendes Landskreds.

Kandidatforslag kan fremsættes både forud 
for årsmødet og på selve mødet. De gyldige 
kandidatforslag med eventuel skriftlig moti-
vering, der er indkommet forud for årsmø-
det, udsendes sammen med den endelige 
dagsorden. 

Kandidatforslag der ønskes udsendt forud for 
årsmødet, skal sendes til Lærerstuderendes 
Landskreds på mail llmail@dlf.org - og skal 
være Lærerstuderendes Landskreds i hænde 
senest 16. oktober kl. 16.00.

Anders Bondo Christensen
formand

Folke- eller privatskole?  
Andreas Mejlhede er en af de 

mange nyuddannede lærere, som 
ikke arbejder i folkeskolen.
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Coronaskolen 
er tilbage

Corona tvinger atter skolerne til at omlægge 
undervisningen. Mød to lærere og en skoleleder, 

som igen er på nødundervisning.
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ET SÆRLIGT LÆRERJOB
Thomas Dalgaard er lærer på 
STU Skivefjord. Her er det en 

fordel, at han er blind. 
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DLF-KONGRES 
2020  

Efter dette blads deadline har 
DLF holdt kongres og blandt 
andet valgt ny formand. Bliv 

opdateret på folkeskolen.dk og 
i Folkeskolen nummer 17.

Utrygt 
»Jeg føler mig som en 

omvandrende spritduftende 
coronarisiko«, skriver lærer 
Lisbeth Sonne i sin blog.
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L Æ R E R S T U D E R E N D E

Andreas Mejlhede er en af de mange nyuddannede lærere, som arbejder 
et andet sted end i folkeskolen. Hans første lærerjob er på en privatskole.

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL  ·  FOTO: PETER HELLES ERIKSEN

»Jeg arbejder på 
en lille intim 
skole med lave 
klassekvotienter 
og med kort til 
ledelsesgangen. 
Det er min 
oplevelse, at det 
ikke er så typisk 
på københavnske 
folkeskoler«.
Andreas Mejlhede, 
nyuddannet lærer

Andreas Mejlhede kan se tilbage på en 
studietid, hvor han flere gange skif-
tede holdning til, hvilket lærerjob han 

havde i sinde at søge efter studiet. Fra start 
var drømmen at arbejde på specialskoleom-
rådet, så ville han være i folkeskolen – men 
det skulle vise sig, at hans første arbejdsplads 
som færdiguddannet blev på privatskole.

»Inden jeg startede på læreruddannelsen, 
arbejdede jeg som ufaglært på en special-
skole. Undervejs ændrede jeg holdning, så jeg 
gerne ville starte på en almindelig folkeskole, 
fordi alt ligesom handler om folkeskolen på 
uddannelsen. Men i sidste ende er jeg endt på 
en privatskole«, siger Andreas Mejlhede.

ET LIDT TILFÆLDIGT VALG
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MANGE NYE 
LÆRERE VIL IKKE  
FOLKESKOLEN 
En læreruddannelse er ikke lig et job i folkeskolen. Kun seks ud 
af ti fra det seneste kuld nye lærere vil arbejde i folkeskolen, viser en 
undersøgelse fra de lærerstuderendes organisation.

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL 

Hvert år kan omkring 1.900 
kalde sig for nyuddannet 
lærer. Men selv om uddannel-
sen især har folkeskolen for 

øje, vælger rigtig mange af de studerende 
et andet job. 

Det viser en ny undersøgelse fra de 
lærerstuderendes organisation, LL. Her 
er 407 fra det nyeste kuld lærere i ugerne 
op til deres dimission på læreruddannel-
sen blevet spurgt til, hvad de skulle her 
efter sommerferien.

Kun seks ud af ti svarede, at de skulle 
være folkeskolelærer, mens hele 42,6 pro-
cent svarede noget andet. Af den gruppe 
havde halvdelen planer om enten at søge 
arbejde på en fri- eller privatskole, vide-
reuddanne sig eller lave noget helt tredje. 
Den anden halvdel vidste slet ikke, hvad 
de ville bruge deres lærerdiplom til. 

Tallene både overrasker og bekymrer 
de lærerstuderendes forperson, Rasmus 
Holme Nielsen. 

»Når du vælger læreruddannelsen 
som studium, gør du det jo, fordi du har 
en drøm om at blive lærer, og her er fol-
keskolen typisk det oplagte valg. Det er 
derfor stærkt bekymrende, at det tyder 
på, at rigtig mange undervejs bliver i tvivl 

om, hvorvidt de kan klare mosten ude i 
skolen, og derfor vælger at gå efter andre 
slags job«, siger han.

Han gør opmærksom på, at lærerud-
dannelsen i forvejen er udfordret af et 
stort frafald.

»Du begynder normalt på et hold med 
30 studerende. Fra start ved du, at ti af 
dem statistisk set ikke gennemfører. Hvis 
så kun 60 procent af dem til slut vælger 
folkeskolen, så er vi nede på, at 12 af et 
hold når hele vejen fra studiestart og ud i 
folkeskolen. Det er alarmerende få«, siger 
Rasmus Holme Nielsen. 

 Uddannelsen: Svært at tolke tallene
Ifølge formand for ledernetværket for alle 
landets læreruddannelser og dekan på 
Vias læreruddannelser Elsebeth Jensen er 
det svært at vurdere, om undersøgelsen er 
udtryk for, om færre af de nyeste lærere er 
eller bliver folkeskolelærere. 

»Det er ikke til at vide, hvad man skal 
lægge i, at en femtedel svarer, at de ikke 
ved, hvad de skal. Det kan måske være 
udtryk for, at de koncentrerede sig om at 
blive helt færdige med deres uddannelse 
først og ikke havde taget stilling til det 
endnu«, siger hun. 

Andreas Mejlhedes første job som lærer er på en 
privatskole i København i cykelafstand fra hans hjem.

Han er blot en ud af mange nyuddan-
nede lærere, der begynder deres arbejdsliv 
et andet sted end i folkeskolen. En ny un-
dersøgelse fra de lærerstuderendes organi-
sation, LL, viser, at knap seks ud af ti fra det 
seneste kuld nye lærere skal ud at arbejde i 
folkeskolen.  
 
En lille intim skole 
Andreas Mejlhede blev færdig på lærerud-
dannelsen på Københavns Professions-
højskole i sommer og arbejder nu fuldtid 
på Sankt Ansgars Skole på Nørrebro. Han 
blev ansat i en deltidsstilling på skolen, 
da han endnu studerede, fordi en ven an-
befalede ham til skolens ledelse, der stod 
og manglede en lærer med lige præcis de 
undervisningsfag.

At det første lærerjob blev på en pri-
vatskole, er derfor ikke et meget bevidst 
fravalg af folkeskolen, fortæller Andreas 
Mejlhede. Alligevel ser han fordele ved ikke 
at arbejde på en af de mange københavner-
folkeskoler. 

»Jeg arbejder på en lille intim skole med 
lave klassekvotienter og med kort til ledel-
sesgangen. Det er min oplevelse, at det ikke 
er så typisk på københavnske folkeskoler«, 
siger Andreas Mejlhede om jobbet.

Som barn gik han på en lilleskole, og 
han betegner ikke sig selv som en, »der 
nødvendigvis er benhård fortaler for fol-
keskolen«. Han oplever nemlig, at rigtig 
mange fri- og privatskoler også løfter et 
socialt ansvar, og det vægter højt for hans 
valg af skole. 

»For mig er det rigtig vigtigt, at min 
skole tager et ansvar for det lokalmiljø, den 
ligger i. Det synes jeg, at den gør, og det 
oplever jeg også, at mange andre gør«.  
bje@folkeskolen.dk
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Læreruddannelserne har ikke et samlet 
overblik over, hvor deres studerende ender i 
job. De forskellige professionshøjskoler fore-
tager deres egne dimittendundersøgelser 
med jævne mellemrum. 

»Her på Via har vi hvert tredje år spurgt 
vores studerende efter cirka fire måneder 
som færdiguddannede, hvad de laver. Her er 
der meget stor forskel på, hvor mange der 
svarer, at de arbejder i folkeskolen«, siger hun 
og fortæller, at 81 procent af årgang 2017 efter 
få måneder arbejdede i folkeskolen, mens 
andelen i 2011 var helt nede på 47 procent. 

»Den lave andel i 2011 skyldtes kommu-
nale nedskæringer og ansættelsesstop, så 
det er også afgørende, hvor mange job der 
er i folkeskolen. I år bliver det interessant, 
om corona på en eller anden måde påvirker 
ansøgningsprocessen«, siger hun.

Negative fortællinger præger studerende
Ifølge de lærerstuderendes organisation 
skyldes tallene, at det er for hårdt at være 
lærer, og at læreruddannelsen ikke ruster de 

nye lærere nok til jobbet i folkeskolen. Og 
det er en negativ fortælling, der i høj grad 
præger de studerende på lærerstudiet.

»På din første dag på studiet er der en 
fortælling om, at det kun er halvdelen af dit 
hold, der er ude i skolen om fem-seks år. 
Det er utrolig ærgerligt, at det kommer til at 
fremstå, som om man skal have en meget 
idealistisk tilgang for at søge ud i folkesko-
len«, siger Rasmus Holme Nielsen. 

Sarah Vesterbrandt er spritny lærer fra Kø-
benhavns Professionshøjskole. Hun oplevede 
en klar fortælling på læreruddannelsen om, 
at det er hårdest at få et job på en folkeskole:  

»Det meste af undervisningen handler 
om erfaringer fra folkeskolen. Dér hører vi 
meget om, hvor hårdt det er, hvor lidt tid 
vi kommer til at have, hvor lidt vi kommer 
til at kende vores elever, og hvor hurtigt 
man skal løbe for at kunne nå det hele. Alle 
skrækhistorierne stammer fra folkeskolen«.

Ifølge Sarah Vesterbrandt fylder fortællin-
gerne om arbejdsforholdene for meget, men de 
er også relevante at få med på uddannelsen. 

»Det bliver for meget, men det er selvføl-
gelig relevant, at man er forberedt på virke-
ligheden, der rammer en. Derfor synes jeg, 
at det er et større problem, at vi ikke bliver 
nok rustet til at håndtere virkeligheden«, si-
ger hun, der i dag arbejder på Munkegaards-
skolen, en folkeskole i Gentofte Kommune. 

Formand for ledernetværket for alle 
landets læreruddannelser Elsebeth Jensen 
fortæller, at læreruddannelsen bevidst har 
fokus på, at de studerende ikke får ureali-
stiske forventninger til, hvad de kan levere 
som ny lærer. 

»Vi tænker meget over, at vi ikke skal give 
de studerende kæmpehøje forventninger, 
som det ikke er muligt at indfri. Vi skal selv-
følgelig præsentere en form for ideal, men vi 
skal også give dem et realistisk billede af, hvil-
ke krav de kan stille til sig selv de første år«. 

Elsebeth Jensen mener i højere grad, at 
skræmmehistorierne stammer fra medierne. 

»I medierne handler det jo tit om eksem-
pler, hvor det har været svært eller er gået 
galt, og at det er meget udfordrende i folke-
skolen. Det kan godt være med til at skabe 
et billede for de studerende, der gør dem 
nervøse«.  
bje@folkeskolen.dk

Godt halvdelen vælger folkeskolen
Hvad skal du, efter at du er dimitteret? 

21,7 %
Jeg ved endnu 

ikke, hvad jeg skal

7,1 %
Jeg skal noget 

andet

4,4 %
Jeg skal videre-

uddanne mig

9,4 %
Jeg skal arbejde på en 

privat- eller friskole

Kilde: LL’s undersøgelse blandt 407 lærerstuderende, 2020.

57,4 %
Jeg skal arbejde i 

en folkeskole

»Alle skræk-
historierne 
stammer fra 
folkeskolen«.
Sarah Vesterbrandt, 
nyuddannet lærer

L Æ R E R S T U D E R E N D E
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C O R O N A

Coronasmitte sender landet over lærere og elever hjem – nogle 
skoler må helt lukke. Indtil videre har 65 skoler været nødt til at vende 
tilbage til at give nødundervisning. 

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL

Det skulle ellers have været helt slut 
med nødundervisning efter som-
merferien, men det stigende smit-
tetryk spænder i disse uger ben 

for hverdagen på en lang række af landets 
folkeskoler. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet op-
lyser, at man i august og indtil 19. september 
har modtaget 76 underretninger fra 65 skoler, 
som har været nødsaget til at vende tilbage til 

nødundervisning for alle elever i mindst en 
af deres klasser. Der er tale om 43 skoler på 
Sjælland inklusive København, otte på Fyn og 
14 i Jylland. Derudover er lærere på et ukendt 
antal skoler atter i gang med at fjernundervise 
en eller flere elever, der er sendt hjem med 
mistanke om smitte, mens resten af klassen 
stadig modtager undervisning i klassen. 

I Danmarks Lærerforening (DLF) følger 
man udviklingen ude på skolerne tæt. For-

HVORNÅR SKAL DER 
NØDUNDERVISES?
Det er kun tilladt at overgå til nødundervisning, hvis 
det er vurderet sundhedsmæssigt uforsvarligt at give 
almindelig undervisning. Hvis en eller flere elever er 
hjemsendt fra skolen i en kortere periode på grund af 
smitte eller mistanke om smitte med Covid-19, skal 
skolen således iværksætte nødundervisning. 

Nødundervisning skal i videst muligt omfang 
svare til den almindelige undervisning og så vidt 
muligt kompensere for afbruddet i den almindelige 
undervisning. Hvis det er en enkelt eller få elever, 
kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopga-
ver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan 
videoopkobles til den undervisning, der foregår på 
skolen, og følge med hjemmefra.

Beslutningen om at omlægge undervisningen 
ligger hos kommunalbestyrelsen, og Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet skal informeres, hvis der 
leveres nødundervisning for mindst en hel klasse. 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Lærere er 
tilbage på 
nødundervisning

Testes én elev positiv, skal hele klassen og dens lærere sendes hjem ifølge Sundhedsstyrelsen.
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mand for foreningens undervisningsudvalg 
Regitze Flannov glæder sig over, at skolerne 
har mulighed for at overgå til nødundervis-
ning, hvis det bliver nødvendigt. 

»Skolen er langtfra normal, selv om vi som 
udgangspunkt skal følge de normale regler 
igen. Det er stadig det sundhedsmæssige hen-
syn, vi skal agere efter. Derfor må skolegan-
gen være det muliges kunst for tiden«, siger 
hun og peger på, at lærerne i foråret beviste, 
at de meget hurtigt kan omstille undervisnin-
gen, hvis der opstår en situation, hvor alle 
eller nogle elever bliver sendt hjem. 

»I forhold til undervisningen må vi finde 
pragmatiske løsninger. Der kommer forment-
lig løbende til at være hotspots forskellige 
steder i landet – måske i lang tid – og det skal 
vi kunne leve i«, siger Regitze Flannov. 

Er man syg, skal man ikke møde op
For skolelederne er coronarelaterede spørgs-
mål blevet den altoverskyggende ledelsesop-
gave i det nye skoleår, fortæller formand for 
Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

»Lederne bruger rigtig meget tid på at 
snakke med forældre og lærere om corona: 
’Mit barn er lidt forkølet, skal jeg så blive 
hjemme? Nu hoster jeg selv lidt, skal jeg blive 
hjemme?’ Der er hele tiden spørgsmål, hvor 
lederne bliver bedt om at vurdere«, siger 
han.

Formelt afgør kommunalbestyrelsen, 
om skolen forsvarligt kan levere almindelig 
undervisning. Bliver en skole nødsaget til at 
vende tilbage til nødundervisning, må nød-
undervisningen i første omgang vare op til 
fire uger. 

Ude på skolerne er det især bekymringen 
for at være smittebærer, der fylder rigtig me-
get, og det prøver skolelederne at håndtere 
ifølge retningslinjerne.

»Der bliver lynhurtigt sendt 50-100 elever 
og fem-syv lærere hjem ad gangen, så det 
har virkelig store konsekvenser, hvis en smit-
tet kommer i skole. Men skolelederne kan 
ikke sige andet, end at man skal melde sig 
syg, hvis man føler sig syg, og ellers skal man 
møde op. For vi kan ikke vurdere det«, siger 
Claus Hjortdal. 

DLF peger på, at lærerne naturligvis er 
bekymrede for sig selv og deres familiemed-
lemmer.

»Men vi kan ikke gøre andet end at over-
holde retningslinjerne, og sådan er det jo for 
alle. Men det betyder enormt meget, at man 

oplever, at der bliver handlet, i det øjeblik det 
bliver nødvendigt«, siger Regitze Flannov.

En underlig tid at drive skole i
Skolelederne oplever da også, at de får 
den nødvendige hjælp fra forvaltningen og 
sundhedsmyndighederne, fra det øjeblik der 
ligger en positiv test fra en person på skolen, 
fortæller Claus Hjortdal.

»Skolelederne, som har haft smittetil-
fælde på deres skole, siger, at de er blevet 
godt hjulpet til smitteopsporing og til at tage 
vurderingen af, hvor mange der skal sendes 
hjem, hvor lang tid, og hvordan får man 
kommunikeret det ud«, siger han. 

Men det er en underlig tid at drive skole 
i, siger Claus Hjortdal: »Skolerne synes ikke, 
at det er sjovt i øjeblikket. I foråret brugte 
man tid på hele tiden at skulle planlægge 
og forandre. Nu står vi løbende med hen-
vendelser og vurderinger af sygdom. Der er 
ingen tvivl om, at vi godt kunne ønske os en 
normal hverdag igen«.  
bje@folkeskolen.dk

4
Horsens-

skoler ramt 
af smitte på 

én dag

18 
klasser er 

hjemsendt fra 
Roskilde-skole

5
skoler i 

Odense har 
sendt klasser 

hjem

4 
skoler i 

Hvidovre har 
corona blandt 

elever
HVAD SENDER HELE 
KLASSER HJEM?
Så længe der kun er mistanke om smitte, er det kun 
den pågældende, der sendes hjem for at blive te-
stet. Testes én elev positiv, skal mindst hele elevens 
klasse og lærere sendes hjem, og eleverne må først 
vende tilbage til skolen, når de er testet negativ eller 
efter syv dage uden symptomer. 

Hvis eleverne i samme klasse ikke har kunnet hol-
de mindst én meters afstand, bliver alle i klassen vur-
deret til at være nære kontakter til hinanden. I så fald 
skal alle testes to gange, før de kan vende tilbage. 

Hjemsendelse af flere klasser på samme skole vil 
ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer altid bero 
på en konkret vurdering. I retningslinjerne kan man 
læse følgende forslag: En hel gang af klasser sendes 
hjem, hvis der er smittede i flere klasser på samme 
gang. Alle klasser i samme bygning sendes hjem, 
hvis der er smittede i flere klasser på forskellige 
gange i samme bygning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen
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»Det er et stort 
ansvar at stå med«

C O R O N A
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»Det er et stort 
ansvar at stå med«

Esbjerg Kommune har en fast procedure, når elever eller 
ansatte på en skole bliver smittet med Covid-19. Det er en 
kæmpe fordel for skoleleder Ole Lerke, der for nylig måtte 
sende nogle klasser og lærere hjem.

TEKST: HELLE LAURITSEN 

FOTO: CHRISTER HOLTE

»Rart ikke at stå alene med ansvaret, når 
der er Covid-19-smitte på skolen«. Sådan 
siger skoleleder på Bohrskolen Ole Lerke. 
Bohrskolen består af tre skoler med i alt 
2.300 elever og 300 medarbejdere for-
delt på tre matrikler – Vitaskolen, Ådal-
skolen og Fourfeldtskolen.

»Vi har haft kommunale retningslinjer 
fra dag ét, men de er selvfølgelig blevet 
justeret undervejs. Jeg synes, der har væ-
ret en god opbakning fra forvaltningen, 
og vi skoleledere udveksler også erfarin-
ger. I begyndelsen af september havde 
vi en medarbejder, der var smittet, og 
vi endte med at sende fire voksne og tre 
klasser hjem.

I den situation ringer jeg til en med-
arbejder i Sundhed og Omsorg, og hun 
tager så videre kontakt med Styrelsen 
for Patientsikkerhed. Vi lægger en plan 
sammen. Det er en kæmpestor fordel at 
have noget, man kan gribe til. En slags 
manual. Jeg har en ’god ven’ at ringe til. 
Ellers kan det godt være et stort ansvar 
pludselig at stå med. Det er jo svært at 
være specialist på dette område, så det 
er dejligt, at der er andre specialister at 
tale med.

Det er et minutiøst opsporingsar-
bejde, der går i gang. Jeg skal ringe til 
nogle forældre og skrive ud til alle. Når 
en person er testet positiv, skal man 
tælle nogle dage tilbage og finde frem til 
dem, vedkommende har været i kontakt 
med. Vi siger, at hvis det er en voksen, så 
vil det handle om andre voksne og så de 
klasser, man har været i, fordi en lærer 
jo har tæt kontakt med alle i en klasse. 
Af samme grund har vi delt udearealet 
op i zoner, så vi prøver at begrænse den 
kontakt, eleverne har, til primært at 

være deres klasse. Vi er holdt op med 
at blande klasser i idræt og håndværk 
og design netop for at holde antallet af 
kontakter nede. Det gælder også i per-
sonalerummet, hvor alle har fået faste 
pladser sammen med andre på samme 
årgang. Det er ikke noget, vi normalt går 
ind for – vi vil helst have, at alle kan tale 
med hinanden – men det har vi gjort her 
i coronatiden.

Både elever og voksne kan komme 
tilbage på skolen efter en negativ test. 
De skal testes på fjerdedagen, og hvis de 
har været i nærkontakt med en smittet så 
igen på sjettedagen. Men hvis de ikke har 
symptomer, må de gerne komme tilbage, 
når de har fået et negativt resultat af 
første test. Så de kommer drypvis til-
bage. Den ene hjemsendte klasse er en 2. 
klasse, så de får ikke onlineundervisning. 
De har fået nogle opgaver tilsendt«.  
hl@folkeskolen.dk

For at holde smitterisikoen nede sørger skoleleder 
Ole Lerke for, at lærere og elever på Bohrskolen 
blandes mindst muligt.
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C O R O N A

Få dage efter at Eva Lind Hansen fortalte 
om sin liveundervisning fra klassen, 
ændrede nødundervisningen karakter, 
da store dele af skolen blev sendt hjem i 
isolation, fordi en elev var testet positiv 
for Covid-19. 
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»Nu sender jeg live 
fra undervisningen«
Engdalskolen i Brabrand ved Aarhus tilbyder sine elever at følge med 
direkte hjemme fra stuen. Det foregår i Eva Lind Hansens klasser, hvor 
hun kombinerer den fysiske undervisning med den digitale for at få 
hjemsendte elever med.  

TEKST: CAMILLA JØRGENSEN  ·  FOTO: SIMON JEPPESEN

»Jeg blev pludselig en lærer, som skulle under-
vise fysisk, men også online – og så på samme 
tid«. Det siger Eva Lind Hansen om skolens 
løsning på at undervise alle skolens cirka 950 
elever. Uanset om de er hjemsendte på grund 
af mistanke om coronasmitte eller ej.  

»Det er klart, at det slet ikke er det 
samme, men det er bedre end ingenting. De 
hjemsendte elever er rigtig glade for vores 
løsning, fordi de så møder et ansigt hver mor-
gen, inden skoledagen går i gang. Eleverne 
skal ikke føle sig oversete, fordi de er hjemme 
på grund af mistanke om smitte, og det for-
søgte vi på skolen at finde en løsning på ved 
at kombinere det fysiske klasselokale og on-
lineuniverset. 

Vi var forberedte på, at det her kunne ske, 
og vi på ny måtte sende elever og lærere hjem 
til stuekontoret. Der har været lagt en slag-
plan for, hvad der ville fungere, hvis vi uhel-
digvis oplevede smitte eller mistanke igen. 

Nogle dage skal jeg varetage min under-
visning med elever på begge sider af compu-
terskærmen. Jeg har valgt det sådan, at alle 
får muligheden for at følge med direkte via 
lyd eller video. Computeren bliver smækket 
op på katederet, og eleven kan være med 
hjemmefra via Google Meet i undervisningens 
begyndelse. Kameraet peger bare på mig eller 
er helt slukket. Jeg sætter eleven i gang med 
dagens arbejde, og så slukker jeg for det igen, 
når vedkommende ved, hvad der skal ske.  

Det er bedre end ingenting, for de går glip 
af mange ting, hvis de bare sidder med en 
tilsendt opgave ved spisebordet. Eleven kan 

alligevel mest høre, hvad jeg står og prædiker 
om, mens resten af snakken i lokalet går mere 
eller mindre tabt. Vigtigst af alt er mine elever 
glade for løsningen, for så kan de stadig være 
en del af undervisningsfællesskabet.

Ledelsen lader det være op til den enkelte 
lærer, hvordan man vil gøre det. Det skal 
være trygt at undervise sine elever. For mit 
vedkommende er det en skøn måde at gøre 
det på, men jeg ved, at alle lærere ikke er 
komfortable med ideen. 

Det var et advarselssignal, da vi efter som-

mer blev ramt af et udbrud i byen, hvor en af 
skolens elever blev smittet. Elever og lærere 
fra tre årgange og yderligere to klasser skulle 
hjem i isolation. Jeg tænkte bare: ’Åh nej, jeg 
trænger virkelig ikke til at være mere hjemme 
nu’. Men vores smittede elev havde utroligt 
nok ikke smittet en eneste. Vi har fået at vide, 
at der ikke er nogle i Aarhus, som er blevet 
smittet på en skole. Det hjælper, det vi gør 
herude på skolerne. Og det rykker altså noget 
for motivationen«.  
caj@folkeskolen.dk

Eva Lind Hansen er lærer på Engdalskolen, hvor hun underviser 5.-9. årgang i dansk og tysk.
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C O R O N A

»Jeg føler 
mig slået 
hjem i ludo«
Tre Ege Skolen måtte i starten af september sende alle på 
afdelingen i Kværndrup hejm, da en lærer blev testet positiv for 
covid-19. »De må have arbejdet på højtryk, for det gik godt nok 
stærkt«, fortæller lærer Christine Kjær Krogh.

TEKST: CAMILLA JØRGENSEN

FOTO: HUNG TIEN VU

Christine Kjær Krogh er lærer i indskolingen 
på Tre Ege Skolen i Kværndrup på Sydfyn. 
Hendes kollega blev smittet med Covid-19, og 
det sendte skolens 123 elever og 16 medarbej-
dere hjem i isolation.

»Den første følelse var, at jeg følte mig 
slået hjem i ludo. Det hele gik lige så godt, og 
nu skulle vi starte forfra igen. En af mine kol-
leger var blevet testet positiv. Men der blev 
straks sat gang i en masse procedurer, ringet 
til de rigtige instanser, og det hele kørte som 
efter en opskrift. Det gik super stærkt.  

Det var struktureret kaos den dag, kan 
man vel kalde det. Forældrene reagerede 
med det samme, og de stillede sig en efter 
en klar ude i skolegården til at få deres børn 
med sig hjem. Omkring middagstid var alle 
børnene faktisk hentet, og vi lærere kunne 
gå i gang med at planlægge den næste uges 
onlineundervisning. 

Hjemmet er igen min base. Dog kun for en 
stund, for vi ved, at vi må komme igen om en 
uge, hvis vi er testet negative. Der er en større 
ro omkring situationen denne gang, og der 
var ingen, der gik i panik. Det blev hurtigt til 
en ’same procedure as last year’-situation for 
de fleste. 

Vi har lagt frygten for, at det skulle gå galt, 
på hylden – det har været rigtig fedt. Vi når 
det, vi når, og så længe vi overholder alle ret-
ningslinjer, så er alt godt. Den mentalitet er vi 
gået med, og det, vi ikke når, det må vi samle 
op på senere. Der er ingen, som har skabt 
den her situation med vilje. Hvis det ikke 
var den kollega, så ville det være en anden. 
Smitten løber amok omkring os for tiden, så 
det kan være svært at undgå. Min kollega var 
også lidt bekymret for, om nogle ville blive 
sure, men det har slet ikke været tilfældet. 

Nu står vi i det, og vi er egentlig også klar 
til at påtage os den rolle igen. Jeg havde lige 
lavet en månedsopgave til mine elever, som 
de senere hentede ude i skolegården. Vi var 
ikke som sådan forberedte, men vi havde 
undervisningsmaterialer klar, som kunne ud-
deles samme dag. 

Nu foregår alt igen over Google Hangouts 
eller Aula, hvor jeg hver dag mellem klokken ni 
og klokken 13 sidder klar til at svare på spørgs-
mål fra forældrene. Jeg underviser 2. klasse, så 
det kan være svært at se, præcis hvad de laver, 
men jeg tjekker dagligt, om alle nu også har det 
godt og føler sig beskæftiget«. 
caj@folkeskolen.dk

Alle Christine Kjær Kroghs ting befandt sig på skolen, da 
hun blev sendt hjem, så hun tænkte i nye baner og kreerede 
egne materialer til onlineundervisningen i 2. klasse. 
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Den sydfynske lærer måtte gå i sin datters gemmer og finde på kreative 
undervisningsløsninger, som fungerede godt for hendes elever over skærmen.  
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 F O L K E S KO L E N . D K / B L O G S

Lærerne føler sig sårbare 
over for coronasmitte

 
Lærerne står dagligt i utallige situationer, hvor der er risiko for at blive smittet med 

Covid-19. Jeg ville ønske, at vores arbejdsgiver – i dette tilfælde kommunen – ville vise mere 
forståelse for personalets bekymring. 

August måned har være en følelsesmæssig 
rutsjetur for mig, for på min skole har vi haft 
regelmæssige udbrud af Covid-19 blandt både 
elever og personale siden sommerferien. 
Forundringen var derfor stor, da de ansatte på 
rådhuset gik hjem, samtidig med at skoledagen 
fortsatte uændret. 

Efter sommerferien er vi vendt tilbage til en 
hverdag, hvor retningslinjerne er blevet blødt 
op, så vi nu kun skal overholde dem i det om-
fang, det er muligt. I praksis er der ikke meget 
forskel på før corona og nu. Ingen taler om af-
standskrav mere, for det er svært at opretholde 
i et klasseværelse med 26 elever. De sidder så 
tæt, at jeg dårligt kan komme rundt imellem 
dem. Den ekstra rengøring er for længst fjernet 
igen. Nu er det blevet lærerens opgave at gøre 
rent, så jeg tørrer bordene af, hvis jeg husker 

det og kan nå det, inden jeg skal videre til 
næste time.

Vi holder heller ikke eleverne i deres eget 
klasselokale mere. Alle faglokalerne, for eksem-
pel fysik, billedkunst og musik, er taget i brug 
igen, for undervisningen skal jo fungere. 

Jeg er i kontakt med langt over hundrede 

elever hver uge og rigtig mange kollegaer. 
Jeg rører ved alt på min vej. Dørhåndtag. 
Kaffemaskinen. Printeren. Jeg føler mig som 
en omvandrende, spritduftende coronarisiko. 
Jeg er uden tvivl det svage led i kæden til 
efterårets sammenkomster, konfirmationer og 
fødselsdage. De færreste har større smitteri-
siko end jeg. Jeg frygter både at blive smittet 
og at give smitten videre. 

Mine døtres efterskoler har til gengæld 
været meget bevidste om situationen og 
været gode til at holde møder på Zoom. Det 
har – undskyld sproget – fandeme fungeret 
godt. På fredag skal vi til virtuel forældresam-
tale. Det er meget respektfuldt helt at fjerne 
smitterisikoen.

Jeg ønsker mig en større forståelse for, 
at lærerne føler sig udsat. Det er muligt, at 
Sundhedsstyrelsen ikke har indvendinger 
til skoleforvaltningens stormøder rundtom 
i kommunen, men det ligger fjernt fra den 
respekt og tidsånd, der hersker alle andre 
steder. Så derfor min ydmyge bøn: Vis respekt 
for, at lærerne føler sig så rigeligt udsat til 
daglig. Lad os udnytte de virtuelle mulighe-
der, ligesom dengang vi arbejdede hjemmefra 
i flere måneder. 

›  LISBETH 
SANGGAARD SONNE                                              
LÆRER, SØLYSTSKOLEN, 
SILKEBORG. 
BLOGINDLÆG PÅ LISBETH 
SONNE – STRØTANKER 
OG SVÆRDSLAG

Jeg rører ved alt på 
min vej. Dørhåndtag. 
Kaffemaskinen. 
Printeren. Jeg 
føler mig som en 
omvandrende, 
spritduftende 
coronarisiko.
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MØD EN HJEMLØS I ØJENHØJDE  
Hvordan er det for britiske David at være 
hjemløs i Aarhus? Og hvilke fordomme møder 
Nat i hverdagen? Kom helt ind på livet af lan-
dets hjemløse i en ny kampagne fra Hus Forbi. 
Ni hudløst ærlige samtaler mellem en hjemløs 
eller socialt udsat og en såkaldt »almindelig« 
borger udgør kampagnen, som Hus Forbi har 

døbt »Kom i Øjenhøjde«. I videoerne sidder de 
på hver sin stol til en samtale om livets ufor-
udsigeligheder, hvor samfundslag og klasser 
ikke har nogen betydning for mennesket over 
for dig. »Kom i Øjenhøjde«-samtalerne kan 
ses på YouTube. 

Foto: H
us Forbi

Se mere: husforbi.dk 

Hør mere: Podcasten er tilgængelig på de fleste podcastapps.

Unges  
liv med  
depression 

Det kan være svært at sætte ord 
på sine følelser og tanker, når man 
rammes af en depression, men 
man skal huske på, at man aldrig 
er alene. Det sætter en ny podcast 
fokus på. Unge mennesker fortæl-
ler i podcasten »Det er ikke min 
sjæl, den er gal med«, hvordan de 
har gennemlevet depressionen, og 
hvad de har gjort for at gå lysere 
tider i møde. Første afsnit handler 
om Karla, som forsøgte at opret-
holde en smilende facade gennem 
sin skoletid, indtil hun en dag kra-
kelerede og fik en depression. 

Er du interesseret i at arbejde med undersøgende og 
dialogbaseret litteraturundervisning i dansk, eller vil du 
videreudvikle undersøgende matematikundervisning på skolen? 
Eksperter fra KiDM-projektet, Kvalitet i dansk og matematik, 
inviterer til fyraftensmøder i oktober og november rundtom i 
landet. Der er mulighed for at netværke med kolleger, få vist 
forslag til forskellige undervisningsforløb og blive klogere på 
undersøgelsesorienteret undervisning. Oplæggene er gratis og 
er inklusive en middag.

Tilmeld dig: https://laeremiddel.dk/tilmelding-kidm/

Gratis fyraftensmøder  
i undersøgende 
dansk og matematik

de STORE læser

Konference om danskfagets kerneområder

Hør bl.a. om læse-, fremstillings-, fortolknings- og kommunikations-
kompetence og ikke mindst prøverne i dansk. Mød Steffen Larsen, 
Erik Skyum-Nielsen, Ayoe Qvist Henkel, Pernille Tjellesen, Thomas 
Korsgaard, Sanne Munk Jensen og Sarah Engell m.fl.   

viacfu.dk/destorelaeser

Få viden til at vælge
VIA Center for 
Undervisningsmidler

28.-29. januar 2021 – Helnan Marselis Hotel, Aarhus
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Undervisningsministeren 
afviser at aflyse den obligato-
riske prøve i de praktisk-musiske 
valgfag i år trods presset fra 
mange lærere og SF. 

Det kommer ikke på tale at aflyse de plan-
lagte afgangsprøver for 8.-klasserne i de nye 
toårige valgfag håndværk og design, billed-
kunst, musik og madkundskab. Det fastslår 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) i et 
svar til Socialistisk Folkepartis undervisnings-
ordfører, Jacob Mark. Bakket op af adskillige 
bekymrede lærere opfordrede han ellers mi-
nisteren til at aflyse prøverne, fordi skolernes 
håndtering af corona mange steder er gået 
ud over de praktisk-musiske valgfag. 

Undervisningsministeren anerkender, 
at der kan være et fagligt efterslæb, lige-
som hun anerkender, at det er et problem, 
der skal tages hånd om. »Jeg mener dog 
ikke, at aflysning af den obligatoriske prø-
ve er den rigtige vej at gå. Det er vigtigt, at 
vi fortsat sikrer en varieret skoledag, og at 
undervisningen i de praktisk-musiske fag 

skoleåret, kan overveje at udskyde prøven 
til senere på skoleåret«, lyder det fra under-
visningsministeren. Hun oplyser desuden, 
at ministeriet nu vil »konkretisere og inten-
sivere« vejledningen til skolerne med fokus 
på mulighederne i at undervise i valgfagene 
– og med fokus på oplysning om gennemfø-
relse af prøven og prøvekrav.
ebm@folkeskolen.dk

15.  september 2020 | kl. 16.54

Pladsproblemer i klassen er grund til at slække på afstandskravet

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at det »er muligt at fravige 
anbefalingen, når alle elever i en klasse ikke kan være i samme lokale, 
hvis de skal holde en meters afstand, og det dermed betyder, at eleverne 
ikke får de undervisningstimer, de har krav på«. 

Ministeriets afklaring kommer i kølevandet på den debat, som startede 
på folkeskolen.dk, da skoleleder Morten May satte spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt skolerne havde misforstået afstandskravet i klasserne.

14. september 2020 | kl. 13.01

bliver prioriteret lokalt. Også i et omfang, der 
sikrer, at eleverne kan føres til prøve i år«, 
skriver ministeren i sit svar til Jacob Mark.

Hun påpeger samtidig, at de skoler, som 
hidtil ikke har prioriteret nødundervisnin-
gen i de praktisk-musiske valgfag, fortsat 
har det indeværende skoleår til at indhente 
et eventuelt fagligt efterslæb. »Skoler, der 
har planlagt at afholde prøven tidligt på 

Undervisningsministeren 
afviser at aflyse prøve i valgfag  

Arkivfoto: Thom
as Arnbo
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15. september 2020 | kl. 05.13

3.000 elever får hjælp 
efter coronaefterslæb

Udsatte elever fra folkeskolerne 
i Københavns, Herlev og Tårnby 
Kommune får nu mulighed for at 
indhente i hvert fald en del af det 
faglige efterslæb, som en lang 
periode uden fysisk skolegang i 
foråret kan have medført for især 
udsatte elever. Initiativerne om-
fatter flere forskellige slags læ-
ringsforløb – både inden og uden 
for skoletiden. Alene i Køben-
havns Kommune vurderer børne- 
og ungdomsborgmester Jesper 
Christensen (Socialdemokratiet), 
at op mod 3.000 elever vil kun-
ne drage nytte af forløbene. 

10. september 2020 | kl. 10.55

Omstridt lov om 
undervisning af 
flygtningebørn droppet 
Kommunerne viser stort set in-
gen interesse for at bruge den 
omstridte lov, der siden 2016 
har givet dem lov til at undervise 
nyankomne flygtningebørn uden 
om folkeskoleloven. Derfor har 
børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet) i et brev til 
medlemmerne af Folketingets 
Børne- og Undervisningsudvalg 
meddelt, at det ikke giver me-
ning at evaluere loven, ligesom 
det ikke giver mening overhove-
det at opretholde ordningen.

17. september 2020 | kl. 17.00

Minister klar til at 
forhandle om reform
Ni måneder efter at slutrapporten 
om folkeskolereformen slog fast, 
at arbejdet med at implementere 
reformen på landets skoler ikke 
har båret frugt, erklærer børne- og 
undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemo-
kratiet) sig nu for første gang parat 
til at indlede politiske drøftelser om 
den omdiskuterede skolereform. 
Formålet er ifølge Konservatives 
undervisningsordfører, Mai Mer-
cado, at få sat fokus på væsentlige 
elementer i reformen, der ikke vir-
ker, for eksempel de lange skoleda-
ge, den understøttende undervis-
ning og de tvungne lektiecaféer.

Nu kan du få dagpenge, mens             
børnene venter på testsvar

FIK DU  
LÆST: 

8. oktober sidste år gik Mette Kolind ind i et klasseværelse på Byskovskolen, afdeling Asgård ved 
Ringsted. Dagen fik en brat afslutning, da et forkert monteret ventilationsanlæg faldt ned fra 
loftet og ramte hende og en elev. Eleven får ikke varige men, men Mette Kolind fik blandt andet 
knust og lammet et skulderblad, en hjernerystelse og forslået væv og forslåede nerver. 

Efter ti måneders sygemelding er Mette Kolind tilbage på arbejde, selv om det er på nye be-
tingelser. »Jeg har uddannet mig som talepædagog, mens jeg arbejdede som lærer. Så lige nu 
har jeg taleundervisning. Det er med færre elever og ikke store klasser«, siger hun og håber på, 
at det bliver det fremtidige: »Det er stadig meget nyt for mig at være på job, så jeg ved ikke helt, 
hvordan det bliver«.

9. september 2020 | kl. 04.50

Blev ramt af ventilationsanlæg: Skal 
være lærer på en ny måde

21. september 2020 | kl. 09.21

Lejrskoler                                  
frarådes nu
Som et led i bestræbelserne på at få 
spredningen af covid-19 under kontrol 
fraråder sundhedsmyndighederne nu 
en række sociale arrangementer i sko-
len, blandt andet lejrskoler, skolefester 
samt private arrangementer som klas-
sefester og fødselsdage. Anbefalingen 
om at aflyse gælder kolonier, lejrskoler 
og studieture over flere dage, som er 
planlagt som led i undervisningen.  An-
befalingen om aflysning gælder også, 
»hvis kolonien, lejrskolen eller studi-
eturen alene er for børn eller elever fra 
samme stue/klasse, der normalt fær-
des sammen i løbet af i dagen«.

Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i marts legater á 
kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2020

Motiveret ansøgning, der skal 
vedlægges nødvendig 
dokumentation for at komme 
i betragtning, stiles til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

Betingelserne fremgår på  
www.odenselaererforening.dk

Privatfoto
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10. september 2020 | kl. 04.33

Skolelederforeningen: Ikke den 
rigtige løsning 

10. september 2020 | kl. 04.31

Uenighed om, hvornår der er tale 
om mobning

Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen var imod opret-
telsen af en klageinstans mod mobning. Her tre år senere er de stadig 
kritiske og spændte på den forestående politiske diskussion om in-
stansens skæbne. »Det der med, at man skal finde en skyldig, det for-
drer bare ikke det gode samarbejde«, siger formand for Skolelederfor-
eningen Claus Hjortdal. Heller ikke formand for undervisningsudvalget i 
Danmarks Lærerforening Regitze Flannov mener, at det fungerer: »Vores 
fokus er derfor at få flyttet fokusset frem til forebyggelsen«. 

Definitionen af mobning er for uklar, og det er en af grundene til, 
at der ofte er uenighed mellem forældre og skoler om, hvad der 
kan kaldes mobning. Det gør det svært at vurdere, hvornår sko-
len skal gribe ind. Hos forældreorganisationen Skole og Forældre 
genkender man denne uenighed, og formand Rasmus Edelberg 
siger, at der kan være meget forskellige opfattelser af, hvornår 
noget er mobning, fordi alle går til det med deres individuelle 
forståelse af, hvad det dækker over.

10. september 2020 | kl. 04.29

De fleste forældre har aldrig hørt om, at der 
siden 2017 har været en national klagein-
stans mod mobning. En ny evaluering fore-
taget af analyseinstituttet Epinion afslører 
flere problemer med instansen. Den er kom-
met som led i, at børne- og undervisningsmi-
nister Pernille Rosenkrantz-Theil skal se på, 
om instansen skal fortsætte. Institutionen er 
sat til at ophøre den 31. juli 2022. 

Problemerne viser sig blandt andet ved, 
at 67 procent af de forældre, som har hen-
vendt sig til en skole på grund af mobning, 
fordi de var utilfredse med skolens håndte-
ring af en mobbesag, ikke er blevet oplyst om 
deres klagemuligheder. Det var netop ideen 
med klageinstansen, at man her kan få om-
stødt afgørelsen fra skolen. 

Klageinstansen behandler udelukkende 
de skriftlige akter i sagen. Derfor er der også 
mange sager, der må sendes tilbage, da de 

somme tider sidder med så lille et skriftligt 
materiale, at det er umuligt at træffe en 
afgørelse. Problemet med, at sager må afvi-
ses, er til frustration for både forældrene og 

skolen. Skolen kan nemlig sidde tilbage med 
en oplevelse af, at man har gjort det, præcis 
som man skulle, uden at det bliver vægtet 
i sagen, fordi forløbet ikke er blevet noteret 
rigtigt. Skolen har yderligere skullet arbejde 
med forvaltningsretlige principper, som for 
mange er helt ukendt grund, hvilket også er 
en af problematikkerne ifølge evalueringen. 
fgj@folkeskolen.dk

Ny evaluering af Den Nationale Klageinstans mod Mobning 
afslører flere problematikker. Ministeren skal nu afgøre, om den 
skal fortsætte.

Mobbeklageinstans skal kigges 
efter i sømmene

Foto: iStock

T E M A  M O B N I N G



Kontakt en rejserådgiver 
på 70 22 88 70

Skolerejse til 
København

Oplev det pulserende storbyliv i vores 
hovedstad, og lær mere om fx Danmarks 
historie og kultur samt bæredygtighed. 

Selve rejsen er nem og bekvem!

alfatravel.dk

Oplev København
Inkl. bl.a. 3 overnatninger, 

morgenmad og 1 x aftensmad 
i Folkehuset Absalon

Fra kr. 748

F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 2 0  /  23 

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Studieture medStudieture med
aktivt indholdaktivt indhold

1.695
3.395
2.798
1.499
3.998
5.695

Cesky Raj | Bus | 6 dg/3 nt. .... 

Færøerne | Fly | 5 dg/4 nt. .....

Island | Fly | 5 dg/4 nt. .............

Byglandsfjord | Bus | 4 dg/3 nt.

Skotland | Fly | 5 dg/4 nt. ........

Grønland | Fly | 5 dg/4 nt. ......

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

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3* bus/fly på øko.klasse, 
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. /ekskl. forplejning*. Se 
nærmere under det enkelt rejsemål på www.benns.dk/studietur. 

16. september 2020 | kl. 08.45

Elever bevæger sig kun 16 
minutter i idræt 
Forskere ved Syddansk Universitet 
gennemførte i 2017 og 2018 to store 
undersøgelser, hvor skoleelever har 
båret en bevægelsesmåler i én hel 
uge. Den nye rapport, som er baseret 
på undersøgelserne, inkluderer data 
fra 4.160 elever fra 1.-9. klasse fra 
62 skoler fordelt over hele Danmark. 
Som forventet er det i de boglige fag, 
eleverne bevæger sig mindst. »Men 
vi var overraskede over, at eleverne i 
gennemsnit kun opnår 15,9 minutters 
bevægelse i en typisk 45-minutters 
idrætslektion, hvoraf kun 8,0 minutter 
foregår ved moderat til høj intensitet«, 
fortæller Natascha Holbæk Pedersen, 
der er ph.d.-studerende og hovedfor-
fatter til rapporten. 

18. september 2020 | kl. 09.02 

Ny arbejdstidsaftale gør en 
forskel i Hvidovre 
Lærerne i Hvidovre går fra at have en fælles 
forståelse til at få en lokalaftale. Formand 
for Hvidovre Lærerforening Flemming Ernst 
og centerchef i Hvidovre René Rasmussen 
Sjøholm har holdt deres første møde for at 
få lokalt liv i ordene i den centrale arbejds-
tidsaftale A20, som KL og DLF har indgået. 

»Vi har kigget på, hvilke temaer der er 
relevante at drøfte. Vi har en fælles forstå-
else, der er underskrevet. Den skal ændres, 
så den kommer til at hedde en aftale. Det 
er vi enige om, og det er et godt udgangs-
punkt. Nu vil vi så forsøge at udbygge det, 
vi har, med elementerne fra A20«, siger 
Flemming Ernst. 

»Vi tager udgangspunkt i vores eget, og 
så supplerer vi med A20«, siger han.

Hirtshals-elever blev årets skolepatrulje

Skolepatruljen på SkoleCenter Hirtshals er ikke kun klar om morgenen, men 
samarbejder også med skolens SFO om eftermiddagen, hvor de sørger for, at 
de mindste kommer trygt og sikkert fra skole til SFO. Skolepatruljen engagerer 
sig også som læsemakkere og legepatrulje, hvor der knyttes relationer på tværs 
af årgange. Det var blandt årsagerne til, at skolepatruljen i Hirtshals netop er 
udpeget som årets skolepatrulje af LB Forsikring og Rådet for Sikker Trafik.  

7. september 2020 | kl. 08.21

Foto: Rådet for Sikker Trafik



DEBAT

»Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes 
udbytte af undervisningen. Når lærerne ople-
ver, at de har evner og mulighed for at kunne 
lykkes med deres arbejde og har indflydelse på 
skolens og undervisningens udvikling, har det 
en positiv betydning for elevernes udbytte af 
undervisningen«. 

Formuleringen er hentet fra præamblen til 
vores nye arbejdstidsaftale A20 og angiver to-
nen og retningen for samarbejdet på skolerne 
og i kommunerne. Fokus er på, at god skole 
laver vi i samarbejde, og samarbejdet skal føre 
til bedre vilkår for lærerne og undervisningen 
og dermed sikre elevernes udbytte af under-
visningen.

Det er en mulighed, som skal gribes og 
håndteres af foreningen centralt, af tillids-
repræsentanter og kredse og ikke mindst af 
alle kollegerne på skolerne. Det er i de skarpe 
pædagogiske og didaktiske argumenter, vi får 
indflydelse på arbejdsvilkårene. 

Vi skal tænke i sammenhænge mellem kom-
munale prioriteringer af folkeskolen, og hvad 
der rent faktisk kan lade sig gøre på skolerne. 
Det er den dialog og den forventningsafstem-
ning, der skal få enderne til at mødes. Som 
lærere er vi eksperter i undervisning, og vi 
sidder nu med ved bordet og vil være med til 
at vurdere, hvilke opgaver der skal prioriteres 
– hvilke indsatser der er vigtigst for at lykkes 
med god undervisning. 

Resurserne i kommunerne er knappe. Det 
betyder, at kerneopgaven og opgaver, der 
meningsfuldt understøtter den gode undervis-
ning, skal prioriteres. Vi må insistere på kritik 

af konceptpædagogik, pædagogiske mode-
luner og unødigt bureaukrati. Professionens 
vurdering og prioritering skal indover. Det er 
lærerne i samarbejde med deres ledere, der 
bedst vurderer værdien af nye tiltag. Det be-
tyder også, at vi skal hjælpe hinanden og tage 
opgaven på os. Tro på, at det betyder noget, 
at vi sidder med ved bordet. Tro på vores 
fælles styrke og på, at vores professionelle 
dømmekraft har værdi og ikke er til at komme 
uden om. 

For som præamblen til aftalen også fast-
sætter:

»Kernen i aftalen er et forpligtende samar-
bejde, der understøtter lærernes muligheder 
for at kunne udøve deres professionelle døm-
mekraft og at kunne lykkes med opgaven«. 

Vi må insistere 
på kritik af kon-
ceptpædagogik, 
pædagogiske mo-
deluner og unø-
digt bureaukrati.

DLF MENER
REGITZE FLANNOV
FORMAND FOR DLF’S 
UNDERVISNINGSUDVALG

Lærernes viden om 
god undervisning 
giver indflydelse Bureaukratisk 

aftale?
Kjeld Johansen, tidligere kredsformand, 
pensioneret viceskoleinspektør

Som pensionist bør man måske bare 
stikke piben ind. Jeg kan alligevel ikke 
undlade at komme med et suk. Hvor 
er de »almindelige« skolelederes reak-
tion på DLF’s og KL’s arbejdstidsafta-
le? Jeg forudser et så kommende stort 
bureaukrati omkring planlægning af 
og daglig opfølgning på aftalens ind-
hold, at mange skoleledere må opgive. 
Hvad med tillidsmanden? Skal det 
være et fuldtidsjob?

For år tilbage, da Rønne Kom-
mune havde fire skoler med ledere 
og deltidssekretærer plus en skolefor-
valtning og cirka 1.600 elever, brugte 
vi tilsammen cirka 11½ årsværk på ad-
ministration. Under et besøg i Orange 
County syd for Los Angeles med også 
cirka 1.600 elever fik jeg at vide, at 
man der brugte cirka 40 årsværk på 
administration. Er den danske folke-
skole på vej derhen?
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Skil kirke og skole ad
Michael Wittrock, Præstø (15 år og konfirmeret) 

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg 
(højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. 
Debat fra folkeskolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Så hør dog, hvad vi siger, P.R.T.
Lise Rothe, lærer, Silkeborg

Blår i øjnene! Det er, hvad det er. Man vil fra 
politisk hold sikre, at de elever, der ikke er 
stærke rent bogligt, også får en chance i fol-
keskolen og får lyst til og mod på at vælge en 
erhvervsfaglig uddannelse. Det lyder jo smukt. 
Og hvad gør man så? Man gør de praktisk-mu-
siske fag til prøvefag. Men på hvis præmisser? 
I hvert fald ikke de elever, man gerne ville nå. 

Jeg har undervist i madkundskab i en 
menneskealder og set, hvordan disse elever 
blomstrede, når de skulle præstere med 
hænderne. Væk var frustrationerne over »at 
halte bagefter« i timerne. Her opnåede denne 
gruppe af elever en respekt fra deres kam-
merater, fordi de kunne noget. Og hvad sker 
der så? Man har nu gjort disse håndværksfag 
til prøvefag på et højt fagligt og teoretisk ni-

veau, der kan skræmme enhver elev, der ikke 
hører til i »den faglige elite«. Inden for mit 
fag er der flere områder i læseplanen, der 
tenderer, hvad der forventes på kokkeuddan-
nelsen. Hovedløst! 

Hvis tanken var at ligestille de praktisk-
musiske fag med de traditionelle prøvefag, 
giver det heller ingen mening at tildele fagene 
så få timer. Jeg har med mine hold 90 minut-
ter om ugen. Her skal eleverne foruden at ka-
pere den horrible mængde teoretisk stof også 
klare alt det praktiske som at læse og forstå en 
opskrift eller selv udvikle en ret ved at være 
nysgerrige og kreative i samarbejde med an-
dre, de skal finde ingredienser frem, tilberede 
maden, spise, rydde op og gøre rent. Samtidig 
skal de dokumentere deres arbejde på deres 

egen hjemmeside til faget. Som jeg ser det, 
er de blevet »prøveklude« for en læseplan, 
der er aldeles urealistisk. Skrivebordsarbejde 
udviklet af folk, som ikke har »fingrene nede i 
bolledejen«. 

Læg dertil, at dette første hold er gået 
glip af flere måneders fysisk undervisning 
på grund af coronanedlukningen. Det væk-
ker harme, at enhver appel fra fagfolk til 
undervisningsministeren om at dispensere 
herfor, enten gennem reduceret pensum 
eller ved at droppe prøven, indtil videre 
blankt er blevet afvist. 

Men lad os nu se, om ikke deres selvværd 
øges, og de virkelig får lyst til en erhvervsfaglig 
uddannelse, når de har afsluttet eksamen på 
denne baggrund. Jeg kan have min tvivl.

Hvorfor skal konfirmationsforberedelse 
foregå i skoletiden? I min optik er religion 
et privat anliggende. Ikke en opgave for vo-
res folkeskole. Det er frivilligt, om man vil 
konfirmeres, og der er mange, der ikke er 
kristne. Skil derfor tingene ad. Lad skolen 
være skole, og lad den enkelte elev have 
sin religion i sin fritid. Præcis som med alle 
andre private aktiviteter, og uanset hvilken 
religion det så end er.

Det kræver en ændring af folkeskoleloven, 
og jeg er med på, at det er historisk og kul-

turelt betinget, at konfirmationsforberedelse 
er en del af loven. Men blot fordi noget har 
været på en måde i mange år, er det ikke i 
sig selv lig med, at det også i dag er den rette 
måde at gøre det på. Vi skal alle følge med 
tiden, og det skal vores folkeskole også. Vi 
skal tilpasse os det samfund, vi lever i, og i 
dagens Danmark bør skolen være religiøst 
neutral.

Min oplevelse er at cirka 80 procent af 
eleverne udelukkende bliver konfirmeret for 
at slippe for skole. Jeg tror ikke på, at vi vil 

opnå samme aktivitet i konfirmationsforbere-
delsen uden for skoletiden.

Desuden giver det ikke mening, at vi i fol-
keskolens ældste klassetrin fjerner timer fra 
elevernes undervisning for at give plads til 
konfirmationsforberedelse. Skolen bør ikke 
nedprioriteres, og slet ikke på et tidspunkt, 
hvor eleverne nærmer sig eksamen, og hver 
en time er vigtig. 

Det er uhørt, at vi stadig giver samfunds-
mæssige privilegier til en bestemt religion. 
Jeg kræver et opgør.
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DEBAT

Hvad er risikoen for at få en satellit i hovedet? 
Hmm, det virker umiddelbart svært at sige 
noget fornuftigt om – er der overhovedet en 
risiko for det? Ja, i alt fald ifølge et indslag i 
TV Avisen og avisartiklen »1,6 ton tungt rum-
spejl rammer jorden i ét stykke« (Politiken), 
som beskriver risikoen for, at en nedstyr-
tende satellitdel ville ramme et menneske, til 
at være 1 til 2.000.

Hvordan pokker kan de vide det – og hvem 
er »de«? Sådan en oplysning kan jo ikke være 
et faktuelt, indiskutabelt tal, for hvor skulle 
man have det fra? Så er der kun én anden 
mulighed, nemlig at nogen har regnet sig 
frem til risikoen 1 til 2.000 ved hjælp af ma-
tematik. Og da satellitnedstyrtning ikke er en 
problematik, som er født ind i matematikkens 
verden, må det være sket ved, at nogen har 
lavet en »oversættelse« fra satellitbekymring 
til matematik. Nogen har med andre ord byg-
get og anvendt en matematisk model, og med 

de til- og fravalg, det uundgåeligt må have 
medført, er det en proces, som det i høj grad 
er både rimeligt og fornuftigt at gå ind i, dis-
kutere og forholde sig kritisk nysgerrigt til.

Hvis vi lader overskriften – »Hvad skal de 
lære?« – handle om eleverne i folkeskolen, er 
det korte svar, at de skal udvikle kompetence 
til at håndtere livsrelevante, komplekse situa-
tioner som den ovenstående. For matematik-
fagets vedkommende er et centralt element 
heri, at eleverne skal kunne håndtere situatio-
ner som den ovenstående, hvor de selv eller 
andre har bragt matematiske modeller i spil.

Meningsfuldt, men vanskeligt
Den indledende fortælling er en eksemplarisk 
måde at igangsætte et modelleringsforløb på. 
Eleverne finder oftest denne form for fagligt 
fokuseret, men som følge af kompetenceori-
enteringen samtidig meget elevmedbestem-
mende undervisning meget motiverende.

Lærerne oplever det oftest også meget 
meningsfuldt at undervise med sigte på fag-
lige kompetencemål, fordi de på samme tid 
kan udgøre et både meningsfuldt og under-
visningsbart sigtepunkt for elevernes læring. 
Men de fleste lærere oplever det også som 
meget udfordrende. Det, man som lærer skal 
lære, er at lade planlægning og tilrettelæg-

gelse af sin undervisning tage udgangspunkt 
i spørgsmålet: »Hvad skal mine elever lære?« 
og så lade svarene herpå være udgangspunkt 
for svarene på spørgsmålet: »Hvad skal de 
lave for bedst muligt at lære det?« 

Det lyder enkelt og ligetil, og det er det 
også, hvis der er tale om simple færdigheds-
mål, hvor målet er sammenfaldende med at 
kunne gennemføre en velbeskrevet form for 
aktivitet. Med mere komplekse læringsmål 
er en målstyret tilgang til valg af aktiviteter 
i undervisningen imidlertid en udfordring 
for mange lærere, ikke mindst fordi det 
udfordrer både ens faglige og fagdidaktiske 
kunnen.

Mange aktører skal i spil
Lærere og elevers reaktion på kompetence-
orienteret undervisning ved jeg noget om, i 
kraft af at jeg de sidste cirka 20 år har været 
involveret i en lang række forsknings- og ud-
viklingsprojekter herom. En gennemgående 
erfaring herfra er, at hvis man vil fremme 
den nævnte form for meningsfuld målstyring 
af undervisningen i folkeskolen, er det ikke 
tilstrækkeligt at interessere sig for den en-
kelte lærers arbejde i den enkelte klasse. Den 
centrale udfordring består i på skoleniveau 
at etablere en eksplicit didaktisk orienteret 

Som lærer kan man tilrettelægge sin undervisning ved at tage udgangspunkt i spørgsmålet: »Hvad skal mine 
elever lære?« og så gå videre ved at svare på spørgsmålet: »Hvad skal de lave for bedst muligt at lære det?«  
skriver kronikøren om den kompetenceorienterede undervisning.

KRONIK
TOMAS HØJGAARD
LEKTOR, PH.D., 
DPU, AARHUS UNIVERSITET

Hvad skal  
de lære?
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didaktisk og fagfagligt svært og udfordrende 
at undervise med eksplicit afsæt i komplekse 
faglige læringsmål, så lærerne skal have pligt 
og ret til at gennemføre fagdidaktisk efterud-
dannelse heri med årelang skolebaseret og 
systematisk støttet løbende udvikling af egen 
praksis som en efteruddannelsesform, der 
har vist sig meget frugtbar.

Det er man på både skole- og kommu-
neniveau meget bevidst om og villig til at 
initiere, og der er p.t. heldigvis også rigeligt 
med midler at søge hertil. Den anden side 
af denne mønt er, hvor meget tid lærerne 
har til efteruddannelse. Projektbevillingerne 
rummer typisk ikke midler til frikøb af 
lærerne, så det skal finansieres lokalt eller 
tages af forberedelsestiden.

For det tredje bør både den løbende for-
beredelse og efteruddannelsesindsatsen ram-
mesættes gennem etablering af fagteam. Det 
sker heldigvis allerede i stigende grad, og der 
er opbakning til denne udvikling i både lærer- 
og pædagogkredse.

For det fjerde er der ud over den gen-
sidige kollegiale sparring behov for, at de 
forskellige fagteam ledsages af fagdidaktiske 
resursepersoner, som bidrager med konkret 
fagfaglig og fagdidaktisk viden, når der viser 
sig behov for det, og i øvrigt hjælper teamet 

med at holde den læringsmålsmæssige snude 
i sporet.

For det femte skal hver Fælles Mål-tekst 
struktureres og gennemskrives med det 
udgangspunkt, at den skal fungere som et 
normsættende, overbliksskabende planlæg-
ningsmæssigt tankeværktøj, ikke i retning 
af mere simple færdighedsmål, som mister 
forbindelsen til meningen med folkeskolens 
undervisning.

Den sidstnævnte form for indsats med 
fokus på Fælles Mål giver kun mening, hvis 
det sker i tæt koordination med de fire først-
nævnte med fokus på udvikling af lærernes 
fagdidaktiske planlægnings- og tilrettelæg-
gelseskompetence. Det er her, det store 
udviklingspotentiale ligger, men det er sam-
tidig en mere langstrakt og bekostelig affære 
end endnu en uledsaget og derfor virknings-
løs, men politisk synlig gennemskrivning af 
Fælles Mål.  
abr@folkeskolen.dk

kultur, hvor man forlanger og forventer af 
hinanden, at man underviser med afsæt i 
meningsbærende (og derfor komplekse), 
eksplicitte mål for elevernes læring og kan 
forklare om og argumentere for arbejdet med 
disse læringsmål som et definerende element 
i læreres professionalisme. 

Min erfaring er, at en sådan kultur frem-
mes af ikke mindst følgende fem indsatser 
med hver deres centrale aktører:

For det første skal lærerne kunne plan-
lægge deres arbejde, så der forud for hvert 
to-tre uger lange forløb som det ovennævnte 
systematisk er et samlet tidsrum af en efter-
middags varighed til den efterspurgte didak-
tisk reflekterede tilgang til forberedelse af 
undervisningen. 

Skoleledelsen har med folkeskolereformen 
i 2014 fået en meget central arbejdsgiverrolle 
her. Jeg har oplevet skoler, hvor ledelsen skød 
denne opgave fra sig med henvisning til ikke 
at ville blande sig i lærernes forvaltning af 
deres tid – til stor frustration for de fleste og 
med en helt individuel tilgang til forberedel-
sen til følge. Jeg har heldigvis også oplevet 
et flertal af skoler, hvor der bliver arbejdet 
godt og samarbejdende om forberedelses-
udfordringen.

For det andet er det som nævnt både 
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For lidt 
matematik i 
matematik

»Man gjorde et fag fortræd«, hedder en ny bog af civilingeniør og 
bestyrelsesmedlem i Løgismose Jacob Grønlykke. Undervisningen er 
sjælløs, mener han. Matematik er et dannelsesfag, understreger han 
– og her er lærer og matematikvejleder Lis Zacho enig med ham.

»Jeg er vred«, skriver forfatter og bestyrel-
sesmedlem i Løgismose Jacob Grønlykke i 
sin nye bog »Man gjorde et fag fortræd«. Det 
handler om faget matematik, og han har skre-
vet bogen i essayform, fordi han har mange 
meninger om matematik. Selv er han uddan-
net civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt 
og mener, at matematik først og fremmest 
burde være et dannelsesfag. Men som han 
siger, så er han ikke pædagog eller forsker i 
matematik, og han har set faget i folkeskolen 
udefra som forælder til to børn.
Men vred er Jacob Grønlykke.

»Folkeskolens undervisning i faget er helt 
og aldeles sjælløs. Den stiller ingen spørgsmål 
og er kun optaget af at finde svar på nogle helt 
ligegyldige regnestykker: Hvad er rumfanget 
af et akvarium, der måler 20 x 30 x 50 centi-
meter? Eller: Hvor hurtigt skal Lise cykle, hvis 
hun skal tilbagelægge de 15 kilometer fra Sorø 
til Slagelse på 55 minutter? Vi vil åbenbart kun 
lære vores børn at regne, ikke at tænke«, lyder 
det i forordet. 

Med bogen ønsker han en debat om ma-
tematik som fag og som dannelse i et demo-
kratisk samfund. Matematikundervisningen 
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Civilingeniør og bestyrelsesmedlem i Løgismose Jacob Grønlykke og 
lærer og matematikvejleder Lis Zacho mødtes til en samtale om, hvad 

matematikundervisningen skal i folkeskolen.

i dag kræver bare nogle svar og stiller ingen 
spørgsmål – men det er kun spørgsmålene, der 
er interessante, mener han. 

»At udstyre den enkelte elev med en eksa-
menskarakter i matematik synes efterhånden at 
være det eneste formål med undervisningen«, 
skriver han og mener, at matematik kan meget, 
meget mere og derfor bør foldes godt ud for 
alle. Og så retter han i øvrigt en skarp kritik af 
matematikopgaverne til eksamen i 9. klasse og 
Opgavekommissionen. Det vender vi tilbage til.

Folkeskolens redaktion fik bogen og sendte 
bud efter matematiklærer, matematikvejleder, 
blogger og faglig rådgiver på folkeskolen.dk 
Lis Zacho. Til en samtale mellem de to og et 
interview. Om hvad faget matematik skal i 
skolen, hvad meningen er, og hvordan bør-
nene skal bruge matematikken som demokra-
tiske borgere.

»Da jeg havde læst bogen, tænkte jeg, at du 

godt nok er sur, men nu viser det sig, at vi jo 
er enige om meget, når det handler om mate-
matik«, siger Lis Zacho, der til daglig undervi-
ser på Lindevangskolen på Frederiksberg.

Hun understreger, at matematik bestemt 
er et dannelsesfag, men at hun har lidt pro-
blemer med Jacob Grønlykkes legitimitet: »Du 
er forælder, men hvad ved du om hverdagen i 
folkeskolen?« spørger hun. 

»Det er derfor, jeg har valgt essayformen. 
Jeg ved ikke noget om pædagogik, men meget 
om matematik. Og så kunne jeg tænke mig, 
at alle fik noget godt med fra matematikken 
i folkeskolen, og at ingen skulle føle sig som 
idioter. Ingen skal have en nederlagsfølelse«, 
svarer han.

Børn skal lære at tænke kreativt
I bogen stiller Jacob Grønlykke selv spørgsmå-
let om, med hvilken ret han stikker en kæp 

ned i dén myretue, som folkeskolens under-
visning i matematik er: 

»Politikerne lovgiver, fagpædagoger udstik-
ker rammerne, og lærerne underviser. Her er 
sådan set ikke så meget andet at gøre for os 
forældre end at dukke op til forældremøderne 
og så ellers sørge for, at børnene læser deres 
lektier«.

Eller skrive en debatbog. Om at matematik 
ikke kun bør være et redskabsfag.

Både Jacob Grønlykke og Lis Zacho har 
været heldige at have nogle meget engagerede 
matematiklærere, og derfor holder de meget 
af matematik. Jacob Grønlykke fremhæver 
tre lærere, og Lis Zacho fortæller, at Aksel 
Hansen åbnede en verden for hende. »Jeg kan 
tænke mig til løsninger, og det bruger jeg me-
get«, siger hun.

Derfor er de helt på linje med, at matema-
tik skal åbne verdener, vise skønhed og hjælpe 
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alle til at kunne forholde sig kritisk til samfun-
det. Det er blandt andet dét, faget kan.

»At kunne tale matematik er det vigtigste«, 
mener Jacob Grønlykke. »Men jeg har set 
mange opgaver, der er pakket ind i ævl og 
snak, der bestemt ikke hjælper nogen«. 
Han kritiserer tælleregimet i børnehaveklas-
sens undervisningsmateriale. At tegningerne 
ofte ikke er lette at afkode, og at meget un-
dervisningsmateriale pakker matematikken 
ind i et forsøg på sprogligt at ramme de unge. 
Vi er i fitnesscentret eller i en juicebar i ma-
terialerne. Men det er en populistisk tilgang, 
der blot er påklistret den rigtige matematik, 
og eleverne gennemskuer det straks. Det er 
ikke noget, de falder for – tværtimod.

Så hellere lære dem »den rene matema-
tik« – det teoretiske. Han mener, at undervis-
ningsmaterialerne ofte sjusker i beskrivelser 
af virkeligheden.

»Eleverne skal ikke sætte kryds i en ru-
brik, og de skal ikke være optaget af tælle-
remser. I børnehaveklassen kan man tale om, 
hvad forskellen er på et bord og en stol. Det 
er matematik«, siger han.

Lis Zacho er heller ikke spor begejstret 
over at sætte krydser i felter eller at tælle løs:

»Da en VVS-forretning lukkede og havde 
udsalg, bad jeg pedellen om at købe alle de 
søm og skruer, han kunne få fat i. Eleverne 
i børnehaveklassen kunne bruge et helt år 
på at undersøge antal, størrelser, de kunne 
sortere og bygge. De kunne skønne, hvad 
der er tungest og lettest, ved at holde det i 
hænderne. Et værksted med centicubes er 
også meget bedre end kopiark. Det er hands 
on-undervisning«.

»Jeg reflekterer over indpakningen i op-
gaverne, når man hægter nogle af, der ikke 
kan læse godt nok til at være med. Så er det 
bedre at tage udgangspunkt i en problemstil-
ling«, fortsætter Lis Zacho og fortæller, at 
coronakrisen har givet masser af matematik, 
statistik, kurver, at forstå et datamateriale og 
være kritisk over for det. Hvad koster for ek-
sempel mundbind for en familie eller for en 
klasse på udflugt? 

»Det er fortællingen i tal om vores sam-
tid«, udbryder hun.

Jacob Grønlykke fortæller, at hvis man 
kommer ind i et bestyrelseslokale, så vil man 
høre en masse tal blive præsenteret.

»Det er slet ikke til at høre, hvad virksom-
heden laver. Der ryger tal igennem lokalet, 
men det er jo ikke så interessant. Det er pro-
duktet, der er det vigtige«, siger han og fryg-
ter, at vi uddanner automatiserede idioter. 
Nogle, der tænker ens. 

»Vi har superbegavede unge, der udfylder 
svar på opgaver. Det har vi ikke brug for. Vi 
mangler unge, der vil smadre vægge med 
lægtehammere. De unge vil bare have gode 
karakterer, men de er konforme i deres måde 
at tænke på. Når det går højt, så udvikler de 
en app, de kan tjene millioner på«.

Jacob Grønlykke mener, at Danmarks 
deltagelse i Pisa er noget af det mest skræk-
kelige, der er sket.

»Vi skal jo ikke være Singapore eller Kina. 
De tænker anderledes end os, de er et kæm-
pestort land, det er vi ikke. Det er en helt 
anden måde at tænke på. Vi skal udmærke os 
ved andre løsninger, ved at være kreative«, 
siger han.

Drop opgaverne – dyrk undersøgelsen
I bogen omtaler Jacob Grønlykke en banal 
regneopgave for 3. klasse: »Da katten kom til 
huset, var der 22 mus, efter to uger var der 
seks mus tilbage. Hvor mange mus har katten 
spist om ugen?«

»En af eleverne i den pågældende 3. 
klasse rejste i sin besvarelse modspørgsmålet: 
'Hvor mange unger fik musene?' Det er et 
modspørgsmål, der afspejler geniets nysger-
righed og lyst til at anfægte selve præmissen, 
hvorimod svaret 'Katten har spist otte mus 
om ugen' kun er dumt, forkert og ligegyldigt«, 
skriver Jacob Grønlykke i bogen.

Han foreslår, at man kalder det en un-
dersøgelse i stedet for en opgave og antager 
en helt anden tilgang. At vi ikke taler om et 
resultat med to streger under. Det er hele ker-
nen i hans kritik.

Lis Zacho fortæller om en opgave med 
stiger, der står op ad en væg.

»Det handler om at forstå cosinus og si-
nus, og det er gode didaktiske opgaver. Men 
konteksten, der vil have eleverne til at forstå 
det, betyder, at noget tabes undervejs. En 
elev spurgte bagefter, om vi skulle regne med 
flere stiger, og nej, det skulle vi så ikke. Men 
eleverne er så forskellige. Det er i virkelig-
heden det sværeste. Jeg forlanger ikke det 
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»Vi har superbegavede 
unge, der udfylder svar 
på opgaver. Det har vi 
ikke brug for. Vi mang-
ler unge, der vil smadre 
vægge med lægtehamme-
re. De unge vil bare have 
gode karakterer, men 
de er konforme i deres 
måde at tænke på«.

Jacob Grønlykke, civilingeniør 
og bestyrelsesformand
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samme af alle elever. Jeg er nødt til at diffe-
rentiere«, siger hun.

Ifølge Jacob Grønlykke består matematik-
ken af to grundpiller: Hvad vi ræsonnerer om 
– og hvordan vi ræsonnerer. 

»Der er en anden tilgang, når det handler 
om at undersøge. Så bliver det: Hvis du skulle 
regne det her ud, hvordan ville du så gøre 
det? Hvad skal du vide? Hvilke forudsætnin-
ger er der? Så skal de tænke, og jeg er egent-
lig ligeglad med udregningerne«, siger han.

Skal matematikundervisningen være 
bedre, skal materialer og lærere være bedre, 
ræsonnerer Jacob Grønlykke, og Lis Zacho 
er helt med på udfordringerne: At lærernes 
uddannelse ikke er god nok, at der er for lidt 
efter- og videreuddannelse.

»Jeg er fedtet ind i det – det er en del af 
min virkelighed, og jeg kender godt udfor-
dringerne. Vi kan godt spørge, om lærerne 
er dygtige nok fagligt«, siger hun og peger på 
læreruddannelsen:

»I dag skal lærerstuderende vælge enten 
dansk eller matematik. Så et valg af matema-
tik kan være et fravalg af dansk. Men senere 
i skolen bliver du måske sat til at undervise i 
matematik. Efter to år på læreruddannelsen 
slutter du så med matematikken, og efter fire 
år er du færdiguddannet som lærer. Når du så 
pludselig står i matematikundervisningen i en 
klasse, griber du efter dét, du kender: Sådan 
som du selv blev undervist i matematik. Det 
er et problem, vi forsøger at afhjælpe«, siger 

Lis Zacho og Jacob Grønlykke er enige om, at hans bog »Man gjorde et fag fortræd« rejser en 
nødvendig og relevant debat om matematikundervisningen i folkeskolen.
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Lis Zacho og tager matematikvejlederkasket-
ten på.

Da hun gik på læreruddannelsen, fik de 
studerende meget faglig undervisning i mate-
matik. I dag får de studerende meget undervis-
ning i didaktik og meget mindre i matematik.

»Så du påpeger nogle problemer«, mener 
Lis Zacho.

»Jeg er især bekymret for det spænd, vi 
har i klasserne. Vi skal virkelig kunne under-
visningsdifferentiere, for det er så forskellige 
elever, vi har i en klasse. Det kræver meget, 
så jeg kan være bekymret for, at børnene 
kommer ud af skolen med alt for forskellige 
forudsætninger«.

Eksamensopgaver pakket ind i sludder
Og så er vi tilbage ved kritikken af matema-
tikopgaverne til eksamen i 9. klasse og Opga-
vekommissionen, og af at der mangler mate-
matik i matematikken.

»Mange af opgaverne i de seneste 10-15 
års eksamenssæt kan slet ikke løses og har 
intet med matematik at gøre«, buldrer Jacob 
Grønlykke. »Egentlig er det en skandale, selv 
om det er et stort ord. Men de opgaver skal 
simpelt hen være bedre«. 

Han mener, at eksamensopgaverne skal 
udarbejdes af matematikere, og de skal også 
sprogligt være bedre. 

»Det er nogle meget upræcise opgaver, 
man giver eleverne til eksamen i 9. klasse. 
Igen: Hvad taler vi om, og hvordan taler vi 
om det? Hvorfor skal de pakkes ind i noget 
sludder? Der er mange opgaver, som en mate-
matiker ikke kan løse, og som en murer heller 
ikke kan løse. Opgaver om fliser, der bliver 
skåret i buer, og hvor der måske/måske ikke 
bliver en rest tilbage. En irrelevant kontekst 
med fliser. Det er jo ikke konsistent. De er 
udarbejdet af ikkematematikere, og sproget 

afslører dem. De ved ikke, hvad matematik er. 
Alt stritter på mig, når jeg læser disse opga-
ver«, lyder det fra Jacob Grønlykke.

Lis Zacho siger, at her er hun fedtet ind 
som praktiker. Hun prøver altid at se, hvad 
der kan misforstås i opgaverne, og om hun 
kan animere eleverne til at forstå dem. Hun 
er enig i, at konteksten ofte er søgt – og hun 
er heller ikke begejstret for fliseopgaverne.

»Det skal være stjerneklart, hvad det sæt-
ter i gang i eleverne, og det er det ikke altid. 
Rent sprogligt kan jeg indimellem blive i tvivl 
om, hvad der menes«.

»Men det her kan vi jo styre«, understre-
ger Jacob Grønlykke. »Eleverne skal have 
gode opgaver«.

Med den replik er der lagt op til debat 
med bogen. I forordet skriver Jacob Grønlyk-
ke om det formål, Undervisningsministeriet 
har beskrevet med matematik i folkeskolen: 
»(…) eleverne skal kunne forholde sig vur-
derende til matematikkens anvendelse med 
henblik på at tage ansvar og øve indflydelse 
i et demokratisk fællesskab«. Det kunne tyde 
på nogle dannelsesmæssige ambitioner på 
fagets vegne, skriver han.

»Men det er mundsvejr. Eleverne kan hver-
ken forholde sig vurderende eller tage ansvar 
for noget som helst baseret på det, de lærer 
i faget. Derfor gør jeg det nu, tager ansvar 
og forholder mig til matematikken og under-
visningen for at øve indflydelse i det demo-
kratiske fællesskab. På fagets og ikke mindst 
elevernes vegne«, slutter forordet. 
hl@folkeskolen.dk

»Vi skal virkelig kunne undervisnings-
differentiere, for det er så forskellige elever, vi 
har i en klasse. Det kræver meget, så jeg kan være 
bekymret for, at børnene kommer ud af skolen 
med alt for forskellige forudsætninger«.
Lis Zacho, lærer og matematikvejleder

M AT E M AT I K
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»Jeg er ikke 
anderledes end 

andre lærere 
– mine øjne virker 

bare ikke«
Thomas Dalgaard har en særlig fordel, når han underviser. Ligesom 

sin elev er han blind. Han har derfor et indgående kendskab til de 
kommunikationsredskaber, han lærer hende at bruge på STU Skivefjord.

TEKST: HENRIK STANEK  ·  FOTO: TOR BIRK TRADS
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En fremtid som lærer lyder ikke 
som det mest oplagte, når man 
kun kan se andre som svage sil-
huetter. Alligevel havde Thomas 

Dalgaard kun to drømme som teenager: 
At leve af at spille blokfløjte og undervise i 
musik. Eller at så de frø, som får elever til at 
blomstre.

»Jeg overvejede at søge på konservato-
riet, men jeg var heldig at møde en anden 
synshandicappet, som sagde, at jeg skulle 
gøre mig så bred som muligt. Så kunne jeg 
altid finde en niche bagefter. Det fik mig til 
at begynde på læreruddannelsen«, fortæller 
31-årige Thomas Dalgaard. 

Han er blind på begge øjne, men har lys-
sans på det højre. Det betyder, at han kun 
kan se dagslys.

Læreruddannelsen i Nørre Nissum gen-
nemførte han på normeret tid med musik, 
dansk og specialpædagogik som linjefag. 

»Det giver sig selv, at jeg ikke skulle have 
idræt, og jeg er ikke god til matematik, men 
sprog og musik kan jeg finde ud af, og spe-
cialpædagogik kunne blive min niche. Men 
jeg havde ingen anelse om, hvor jeg ville 
havne. Ideen om at undervise synshandicap-
pede kom først senere«, fortæller han.

Thomas Dalgaard blev færdiguddannet 
for seks år siden. Efter at have løst free-
lanceopgaver inden for informations- og 
kommunikationsteknologi i et par år fik han 
et vikariat på Center for Kommunikation i 
Herning, hvor han primært underviste syns-
handicappede i brug af hjælpemidler. Netop 
som vikariatet stod til at udløbe, blev han 
kontaktet af STU Skivefjord i Skive Kommu-
ne, som manglede en lærer til at undervise 
en blind elev på den treårige særligt tilret-
telagte ungdomsuddannelse, STU.

Læreren laver også skæverter
»Du må gerne finde din telefon, så vi kan 
tjekke, om du har fået svar fra de praktik-
steder, du har skrevet til. Du behøver ikke 
at have punktskrift slået til på din U2«, siger 
Thomas Dalgaard til 20-årige Pin. 

Hun er født i Thailand og kom til Dan-
mark som tiårig. Ligesom sin lærer er hun 
født for tidligt. De begyndte begge livet i en 
kuvøse, hvor for meget ilt fik deres nethin-
der til at krølle sammen. 

Et synshandicap berettiger ikke alene til 
at gå på den særligt tilrettelagte ungdomsud-
dannelse, men Pin ønsker hverken at blive 
fotograferet eller at uddybe sin kognitive 
funktionsnedsættelse. Hun går på skolens 

basislinje og har dansk, matematik, sam-
fundsfag og engelsk. Hun deltager også i 
idræt, og i faget almen daglig levevis lærer 
hun at skabe overblik i et køkken og følge en 
opskrift. Derudover har hun enetimer med 
Thomas Dalgaard, som sætter hende ind i, 
hvordan hun bruger kommunikationsmidler. 
Her er notatapparatet U2 med blandt andet 
punktskrift, syntetisk tale og mulighed for at 
indtale beskeder og tekster et vigtigt omdrej-
ningspunkt. 

»Det giver Pin en vis tryghed, at jeg ved, 
hvad det vil sige at være synshandicappet, 
og er fortrolig med de redskaber, hun skal 
lære at bruge. Hun ser mig som en spar-
ringspartner, hun kan vende tanker med. 
Det gør meget for undervisningen, at vi har 

Thomas Dalgaard har ikke kun enetimer med sin 
elev, han er også med i klasseundervisningen i for 
eksempel engelsk og musik.
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FAKTA OM STU
• Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

er et treårigt uddannelsesforløb for unge fra 16 
til 25 år, som ikke har mulighed for at gennem-
føre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om 
de får specialpædagogisk støtte. De unge har et 
retskrav på uddannelsen, uanset hvor i landet 
de bor, men de skal visiteres til den. Der findes 
både offentlige og private udbydere af STU. 

• STU har eksisteret siden 2007 og blev til på 
initiativ af Dansk Folkeparti. I bemærkningerne 
til loven beskrives målgruppen som blandt andre 
udviklingshæmmede, unge med svære bevægel-
seshandicap, multihandicappede unge, unge med 
autisme, unge med ADHD eller andre psykiske 
lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade.

• Det treårige forløb skal tilrettelægges efter den 
enkelte elevs særlige forudsætninger og behov og 
består af teoretisk undervisning og praktiske akti-
viteter, blandt andet praktik i virksomheder. Målet 
er, at eleverne bliver bedre rustede til at deltage 
i voksenlivet og for eksempel komme i beskæfti-
gelse eller begynde på en erhvervsuddannelse. 

• I 2017, som er Børne- og Undervisningsministeri-
ets seneste tal, var 6.239 unge i gang med STU.

PERSONLIG ASSISTENT

Thomas Dalgaard har en personlig assistent 12 timer om 
ugen. Hun løser ikke fagfaglige opgaver i undervisningen, 
men hjælper ham med praktiske ting som kompensation 
for hans stærkt nedsatte syn. Hvis Thomas Dalgaard skri-
ver teksten til et skema, kan hun sætte det i kolonner og 
punkter, og hvis han skal besøge en virksomhed som led i 
undervisningen, hjælper hun ham rundt, så han ikke skal 
bruge energi på det. 

PUNKTSKRIFT 

Punktskrift har eksisteret i sin nuværende form 
siden 1825, da franskmanden Louis Braille udvik-
lede grundfiguren til punktskrift ud fra to kolonner 
med tre mærkbare punkter i hver. Grundformen 
giver mulighed for at danne 64 kombinationer af 
punkttegn. Heraf anvendes de 63 til bogstaver 
og tegnsætning, mens et blankt tegn bruges som 
mellemrum. I lande med det latinske alfabet er 
punkttegnene ens. Det vil sige, at et A på dansk 
også er et A på for eksempel engelsk.

Punktskrift fylder cirka 33 procent mere end 
almindelig skreven tekst. Derfor bruger man i stor 
udstrækning forkortelser for de mest almindelige 
ord og orddelinger. For eksempel forkortes selvføl-
gelig til svf. Det gør læsningen hurtigere og tek-
sten mindre omfangsrig.

I daglig tale støder man ofte på ordene blind-
skrift eller blindeskrift i betydningen punktskrift. 
Blindskrift dækker dog over evnen til at skrive på 
et tastatur i højt tempo uden at se på tasterne.

Punktskrift kan også blive omtalt som Braille-
alfabetet. Internationalt bliver punktskrift blot 
kaldt Braille.

Kilde: Dansk Blindesamfund

fælles udfordringer, og at jeg ved, at det ko-
ster energi, når hjernen hele tiden skal kom-
pensere for, at vi ikke kan se«, siger Thomas 
Dalgaard.

Pin fremhæver deres fælles forudsætnin-
ger for at kunne læse punktskrift. 

»Undervisningen ville ikke fungere, hvis 
Thomas kunne læse punkterne med øjnene. 
Det ville svare til, at man kigger på akkorder-
ne i stedet for at tage guitaren op i hænder-
ne«, siger Pin efter at have ledt efter ordene 
til at beskrive sit forhold til læreren med.

De to har det så godt sammen, at deres 
samvær er præget af en vis galgenhumor, 
fortæller Thomas Dalgaard:

»Vi kan lave jokes om ikke at kunne se, 
fordi vi begge ved, at vi ikke har nogen bag-
tanker. Jeg går også ind i dørkarme med fuld 
kraft og spilder en halv kop kaffe«.

Samtidig med at Thomas Dalgaard er på 
bølgelængde med sin elev, er han opmærk-
som på, at han er lærer. 

»Jeg skal være professionel og ikke bare 
lade Pin springe over, hvor gærdet er lavest. 
Vi har nogle ting, vi skal igennem, og det 
har jeg det fint med at insistere på«.

Lærere afmystificerede handicap
Thomas Dalgaard roser Pin for at være god til 
at tænke nye tanker om, hvordan hun og lære-
ren kan udnytte deres kommunikationsmidler. 

»Jeg tænker selv i alternative baner, for det 
værste er ikke at gøre noget. Så hellere prøve 
at se, om noget virker, for så lærer jeg også 
noget«, siger Thomas Dalgaard, der finder sin 
drive som lærer i dengang, han selv sad på 
skolebænken.

»Både i folkeskolen i Nørre Nissum og på 
læreruddannelsen havde jeg lærere, som 
lagde sig i selen for, at jeg skulle deltage i det 
samme som de andre i klassen. Jeg har spil-
let stikbold i frikvartererne, hvor jeg lagde 
hænderne på skuldrene af en kammerat og 
fulgte hans bevægelser, når han dukkede sig. 
Jeg har også spillet fodbold, hvor jeg fornem-
mede skuddene ved at løbe ved siden af en 
klassekammerat. Og på lejrturen til Bornholm 
klatrede jeg også på klipper«.

Som elev havde Thomas Dalgaard en com-
puter med tale, et punktapparat og en skrive-
maskine med punktskrift til papir. Derudover 
fik han støtte af en lærer i undervisningen. 
Det kom hele klassen til gode, for når han 
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Thomas Dalgaard bruger sin lange, hvide stok, 
når han skal rundt på skolen. Om halsen har 
han kommunikationsmidlet U2 med blandt 
andet punktskrift og syntetisk tale. 
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havde fået tjek på tingene, hjalp støttelæreren 
andre elever.

»Lærerne var gode til at afmystificere mit 
synshandicap. Da vi i overbygningen var to 
klasser, som blev slået sammen, forklarede 
lærerne eleverne fra den anden klasse, hvem 
jeg var, og hvad det vil sige ikke at kunne se. 
Derfor blev jeg ikke elefanten i glasbutikken. 
Jeg havde bare brug for hjælpemidler«.

En god portion stædighed bidrog også til 
den vellykkede inklusion, erkender Thomas 
Dalgaard: »Ingen skulle fortælle mig, at der 
var noget, jeg ikke kunne. Så skulle jeg nok 
vise dem«.

Omvendt mente han ikke, det var nødven-
digt, da en lærer insisterede på, at han skulle 
lære at skrive på skrivemaskine.

»Jeg havde mit punktapparat, men hun 
svarede, at jeg ikke kunne være sikker på, 
at jeg altid kunne bruge det. Senere fik jeg 
en computer med tale, som jeg ikke kunne 
bruge punktskrift på. Så hun fik ret i, at jeg 
på et tidspunkt ville blive glad for at have 
lært tifingersystemet«.

Krævende at kompensere med ørerne
Thomas Dalgaard er ansat til at undervise 
Pin i de tre år, hun går på STU Skivefjord. 
Han har ikke kun enetimer med hende, men 
er også med i samfundsfag og engelsk, og 
hvor det ellers giver mening. For eksempel 
i musik.

»Min kollega kan se, hvor instrumenter 
og nodestativer står, hvor jeg er mere teo-
retisk. Men jeg kan sagtens lave en opvarm-
ning. Jeg forbereder mig grundigt, så jeg er 
sikker i stoffet, og jeg kan høre, hvor i loka-
let eleverne er«, fortæller han.

Nogle elever undrer sig over, at Thomas 
Dalgaard kan udpege dem. Eller at han kan 
’se’, hvis én bliver siddende, når han har 
bedt eleverne rejse sig. Det kan han mærke. 
Men indimellem kan han godt ønske sig, at 
han kunne få øjenkontakt med eleverne. 
Ikke så meget for sin egen skyld, men fordi 
nogle elever har brug for det nærvær, øjen-
kontakt giver. Ellers opfatter han sig ikke 
anderledes end andre lærere.

»Jeg har bare to øjne, som ikke virker, og 
derfor er jeg meget på. Du kan sagtens tale, 

mens du går, hvor jeg skal kløve min hjerne 
i to, så den ene halvdel taler, mens den 
anden holder øje med, hvad der sker i omgi-
velserne«, siger Thomas Dalgaard. 

Thomas Dalgaard er ansat i en 30-timers 
stilling på almindelige vilkår. Ansættelsen 
udløber, når Pin afslutter sin STU til næste 
år. Så ved han ikke, hvad der skal ske.

»Jeg kommer til at savne mine kolleger. Vi 
har en god omgangstone, og jeg får min por-
tion røg. Lige nu handler det om at hjælpe 
Pin igennem sin STU, men jeg er ikke færdig 
med at være lærer. Jeg kan mærke, at jeg 
har ramt rigtigt med specialpædagogik«.

Han har et stille håb om, at der kommer 
nye synshandicappede elever til, fordi det 
rygtes, at STU Skivefjord har en blind lærer.

»Jeg ville måske godt kunne undervise på 
en almen skole, men ikke på fuld tid. 24 ele-
ver er ret mange, når jeg skal kompensere 
for mit svage syn med ørerne. Men jeg vil 
godt kunne være på en specialskole. Jeg har 
i hvert fald ikke tænkt mig at lukke døre«, 
siger Thomas Dalgaard. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

NOTATAPPARAT
Thomas Dalgaard lærer blandt andet sin elev Pin at bruge notatapparatet BrailleSense 
U2 Mini. Selv bruger han den udvidede udgave, BrailleSense U2, som han har med sig i en 
taske på maven. Ved hjælp af et punktdisplay på apparatet kan han skrive på sin computer 
og mobiltelefon. Apparatet rummer mange af de samme funktioner som tekstbehandlings-
programmer og har blandt andet en lommeregner og en Excel-viser. Desuden kan kalender 
og adressebog synkroniseres med Outlook. Apparatet kan gå på internettet og har indbyg-
get mailprogram, Dropbox, Twitter, Facebook, to forskellige browsere og andre internet-
værktøjer.

Apparatet kan også afspille musik, radio og lydbøger, og Thomas Dalgaard kan optage 
via den indbyggede mikrofon.
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Blind lærer kan 
noget særligt
STU Skivefjord har ansat Thomas Dalgaard for at kunne tilbyde en 
blind elev en uddannelse i lokalområdet. Den opgave vil ingen af skolens 
seende lærere kunne løse, mener afdelingslederen.

TEKST: HENRIK STANEK  ·  FOTO: TOR BIRK TRADS

Inden 20-årige Pin begyndte på STU Skive-
fjord, var hun på efterskole på Synscenter 
Refsnæs i Kalundborg. Den blinde elev kunne 
være fortsat på den særligt tilrettelagte ung-
domsuddannelse hos synscentret, men så 
skulle hun have boet langt fra sin familie i 
yderligere tre år.

»Vi kan ikke tilbyde et blindemiljø, men hos 
os får Pin et netværk i sit lokalområde, og hun 
lærer omgivelserne bedre at kende, så hun kan 
gå i supermarkedet, færdes i byen og deltage i 
aftencafeer. Målet er at gøre hende så selvhjul-
pen som overhovedet muligt, og derfor er det 
en fordel for Pin at gå i skole, hvor hun bor«, 
siger afdelingsleder Gorm Tveen Rasmussen fra 
STU Skivefjord.

Skolen er en del af Center for Kommuni-
kation & Undervisning Skive-Viborg, og netop 
som Pin kom i spil som elev, havde synskonsu-
lenterne i Viborg fået nys om, at den ligeledes 
blinde Thomas Dalgaard var ved at være færdig 
med en midlertidig ansættelse på Center for 
Kommunikation i Herning.

»Pins uddannelse er en så speciel opgave, 
at ingen af vores lærere kunne uddannes til at 
løse den, så det var en betingelse, at vi kunne 
få fat i Thomas til at undervise hende. Han ved, 
hvad det vil sige at være blind, og har derfor et 
helt andet indblik i hendes situation, end nogen 
seende kan opnå. Han er god til at fortælle, 
hvis der er noget, vi skal tage hensyn til«, siger 
Gorm Tveen Ramussen.

Det betyder meget for Pin, at hendes lærer 
både har en høj faglighed og ved, at det er 
hårdt arbejde at lære punktskrift og lære at 
bruge hjælpemidler, vurderer afdelingslederen. 

»Pin er rigtig glad for Thomas. Både fordi 
han kan de ting, han underviser hende i, 

og fordi de begge interesserer sig for musik. 
Thomas er en stor inspiration for Pin, og hun 
synes, det er fantastisk, at hun har skolens su-
verænt yngste lærer«.

Ingen tasker på gulvet
Inden Thomas Dalgaard begyndte at undervise 
Pin, arrangerede STU Skivefjord en personale-
dag om synshandicap. Lærerne skulle løbe på 
en lige linje med bind for øjnene og bedømme, 
hvor langt 60 meter er. De spiste også frokost 
uden at kunne se maden og hjalp hinanden 
rundt på skolen udstyret med briller, som gjor-
de dem svagtseende i forskellig grad. 

Den dag var godt givet ud, vurderer Gorm 
Tveen Rasmussen.

»Jeg stod for to år siden og ville være hjælp-
som over for Thomas, men man kommer let til 
at gøre tingene for ham. Nu ved vi, at han kan 
selv. Han bor i Struer og kommer selv til og fra 
arbejde, han slår alarmen til og fra og er i det 
hele taget selvkørende. I begyndelsen var han 
vores blinde lærer. Nu er han bare Thomas. 
Men vi stiller ikke længere vores tasker på gul-
vet, og stolene bliver rykket ind«.

Hvis ikke det lykkes at finde en anden opga-
ve til Thomas Dalgaard, slutter hans ansættelse, 
når Pin er færdig med sin STU om et år.

»Vi håber, at nogle får øje på, at vi kan løse 
en STU-opgave for blinde elever. Ellers tror jeg, 
at Thomas kan finde en niche inden for musik 
eller it, hvor han også har en høj faglighed. Som 
han selv siger, så kan han ikke være dommer i 
en fodboldkamp, så det vil være vanskeligt for 
ham at træde ind i et klasseværelse med mange 
elever. Men hos os er det på alle måder win-
win«, siger Gorm Tveen Rasmussen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»I begyndelsen var 
han vores blinde 
lærer. Nu er han 
bare Thomas«.
Gorm Tveen Rasmussen, 
afdelingsleder
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Hvordan kan viden om hjernen give os et 
overordnet bud på som lærere at navigere i en 
læringsmæssig kontekst? Det forsøger denne 
videnskabeligt funderede bog at give os svar på.

Pas på med  
de hurtige 
følgeslutninger

Men hvordan kan neurovidenskaben så gå 
hånd i hånd med den kognitive psykologi og pæ-
dagogik? Det er der mange, der er kommet med 
hurtige bud på. Men de er det, forfatteren kalder 
hjernemyter og uddannelsesmyter. De er for 
smarte i en fart, fejlinformation om hjerneforsk-
ning med forkerte følgeslutninger. For eksempel 
at vi kun udnytter ti procent af vores hjerne, el-
ler at vi har en dominerende højre eller venstre 
hjernehalvdel. Hvis man tager forskningen, så er 
cirka 80 procent af det, der står i medierne om 
hjerneforskning og uddannelse, fejlagtigt eller 
groft forenklet. Det store hit for nogle år siden, 
»læringsstile«, er også blevet fejlfortolket ifølge 
forfatteren.

Hjerneforskning er naturvidenskabelig forsk-
ning, som baserer sig på kvantitative forsøg, 
hvor forsøget kan gentages, og der findes år-
sagsforklaringer. Den pædagogiske forskning 
søger mening og forståelse gennem iagttagelse 
af den pædagogiske praksis. Derfor skal vi søge 
at »oversætte« mellem de to områder. Det skal 
vi ifølge forfatteren gøre akademisk stringent.

På den led, som akademisk bog, bygger for-
fatteren en traditionel ramme op for en fagbog. 
Der er først et historisk rids af neurovidenska-
ben og en oversigt over hjernens strukturer og 

funktioner med en fagspecifik tilgang. Så kobles 
det pædagogiske perspektiv på, og hvordan de 
to områder kan mødes i en brobygning. Der-
næst gennemgås de pseudovidenskabelige, 
hurtige smart i en fart-løsninger. Til sidst samles 
trådene op ved at se på overordnede muligheder 
for at koble hjerneforskning og pædagogik. Men 
kun overordnet. Der kommer ikke nogen opskrif-
ter, og det er vi heller ikke blevet lovet.

Om bogen så lever op til at være en lærebog 
til en professionsbacheloruddannelse? Ja, det 
skulle jeg mene, da den følger en meget strin-
gent akademisk diskurs i sin opbygning. Det, der 
især gør den interessant, også med et praktisk 
fokus, er kapitlet om hjernemyterne. Der gør 
bogen op med tidens strømninger. Men stadig: 
Hvis du er ude efter praktiske løsninger, så må 
du vente på en toer af denne bog. Skrevet af nogle 
velfunderede teoretiske praktikere, der kan over-
sætte teorien til noget mere håndgribeligt. 

P Æ D A G O G I K

Pædagogik og hjernen
 � Fride Flobakk-Sitter 
 � 272 kroner 
 � 276 sider
 � Hogrefe Psykologisk Forlag

»Det, der især gør den interessant, 
også med et praktisk fokus, er 

kapitlet om hjernemyterne. Der gør 
bogen op med tidens strømninger«.

○ ANMELDT AF:  FLEMMING PLATZ

Der står i bogens indledning, at det på ingen måde 
er en kogebog for praktikere. Det er en akademisk 
diskurs, der præsenteres. Så på den led tænker jeg 
bogen som en lærebog til seminariet. Det er såle-
des også mit primære fokus for anmeldelsen.
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Hvis læring i skolen sker gennem sprog, 
hvordan bringer vi så dette i spil i alle fag 
ved at læse, skrive, tale og lytte? Det har 
denne bog en række svar på i form af helt 
konkrete øvelser til undervisningsbrug.

En værktøjskasse 
med fagsprogsøvelser

Skru på sprogknappen 
 � Anne Weile, Ann Kristine        
Langholz

 � 249 kroner
 � 80 sider 
 � Akademisk Forlag

D A N S K ○ ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

»Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog 
til fagsprog i alle fag« er organiseret i to ho-
veddele: en teori- og en øvelsesdel. Første del 
beskriver kort det teoretiske fundament, øvel-
serne hviler på, for eksempel fra hverdagssprog 
til fagsprog, stilladsering og elementer af gen-
repædagogikken. Der gives også et helt kon-
kret eksempel på en sprogvæg, der kan etab-
leres i klassen og hermed øge fokus på sprog 
i fagene. Anden del består af 13 øvelser med 
en ensartet opbygning i forhold til blandt an-
det mål, arbejdsform, instruktioner, eksempler 
og variationer samt sprogknappen, der er den 
baggrundsviden og det sprogbrug, der knytter 
sig til den aktuelle øvelse.

Bogen er let og hurtigt læst. Som lærer er 
jeg umiddelbart mest optaget af bogens øvel-
sesdel. De konkrete øvelser, hvor kompetencer 
som at læse, skrive, tale og lytte bringes i spil, 
skal bearbejdes og implementeres i undervis-
ningen som aktiviteter før, under og efter. Som 
forfatterne selv fremfører, er bogen ikke et 
færdigpakket undervisningsforløb, men tænkt 
som en værktøjskasse fyldt med øvelser til 
brug i arbejdet med sproget i alle fag.

Størstedelen af øvelserne er jeg stødt på 
før i andre materialer, på kurser og har selv 
anvendt disse med succes i min egen under-
visning. De resterende øvelser er nye for mig. 
Fælles for alle bogens øvelser er, at jeg som 
læser og lærer får serveret en række gen-
nemtænkte bud på, hvordan mine elever kan 
arbejde aktivt med sprog i forskellige fag. For-
fatternes ambition om, at øvelserne vil kunne 
»tilpasses alle niveauer og fagområder fra 
mellemtrinnet i grundskolen til ungdomsud-
dannelser og voksen- og videreuddannelser«, 
rammer efter min mening også plet.

På nær et par fodnoter i teoriafsnittet inde-
holder bogen ingen afsluttende litteraturhen-
visninger. Det savner jeg som interesseret læ-
ser, der gerne vil have mulighed for at fordybe 
mig yderligere. Men alt i alt tilbyder »Skru på 
sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog 
i alle fag« en velkendt, men samlet række af 
gode og konkrete øvelser, når målet er at skrue 
op for fagsproget i undervisningen. 

Pas på med  
de hurtige 
følgeslutninger

»Bogen er let og hurtigt læst. Som 
lærer er jeg umiddelbart mest 

optaget af bogens øvelsesdel«.



Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.  
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%*  
i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre  
venner med Nationalbanken end andre banker.  
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde 
medlemmer af Danmarks Lærerforening særligt favorable 
vilkår. Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du medlem,  
ejer du os. Derfor får du højere rente, bedre vilkår  
og en bestyrelse, der til hverdag varetager dine  
interesser som lønmodtager.

Giver det mening? Ring 3378 1930  
– eller gå på lsb.dk/dlf og book et møde

3% på  
lønkontoen. 
Hvordan  
kan det lade 
sig gøre?

Læs mere om  
dine fordele som 
medlem af DLF  

i en bank, du ejer:
lsb.dk/dlf

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, C
vr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver  
medlemskab af DLF og afsluttet uddannelse. 
Indestående over 50.000 kr. forrentes med 
0%. Du skal samle hele din privatøkonomi  
hos Lån & Spar (LSBprivat er en del af en  
samlet pakke af produkter og services, som 
din økonomi kredit vurderes ud fra) Rente
satserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019.  
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit 
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. 

DLF_200907_3%_Hvordan_210x285_210x297.indd   1DLF_200907_3%_Hvordan_210x285_210x297.indd   1 04.09.2020   12.5804.09.2020   12.58
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MINDEORD

Bent Vetterlain

Vores skole er ramt af en tung og 
ubærlig sorg. Vores hjertevarme, 
humoristiske, fantasifulde og 
helt igennem unikke lærer, Bent 
Vetterlain, er afgået ved døden. 
Bent var om nogen garant for det 
kreative, kunstneriske og musiske på 
Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq. 
Han rummede alle elever og var højt 
respekteret og elsket af både elever 
og forældre. Hans lune indfald og 
hjælpsomme hjerte vil for altid være 
savnet på skolen.
Bent blev ansat på Qinnguata 
Atuarfia i Kangerlussuaq i 2011. 
Han elskede at undervise og elskede 
at sørge for, at eleverne altid havde 
det godt og lærte om alle ting på 
jorden. Derudover var Bent vores 
morgensamlingsmand. Eleverne 
lærte både den grønlandske og den 
danske musikskat af ham og elskede 
at synge højt. 
Vores tanker går i denne svære tid 
til familien. Edith har mistet sin 
enestående mand, og vi husker alle 
på alle de små og store stunde, vi har 
delt i Bent dejlige nærvær. Bent var 
omdrejningspunkt for vores lille bygd 
på sin egen stille og rolige måde, og 
han vil altid leve i vores hjerter.
 
Atuarfipput oqimaatsumik 
alianartumillu nalaataqarpoq. 
Ilinniartitsisoq uummatigissoq, 
qiimasoq, takorluuillaqqissoq 

asseqanngitsorlu, Bent 
Vetterlain, toqukkut qimaguppoq. 
Bent Qinnguata Atuarfiani 
Kangerlussuarmi nipilersornikkut, 
eqqumiitsuliornikkut aamma 
nutaanik pilersitsinikkut 
inerisaalluarnikuuvoq. 
Bentip atuartut tamaasa 
inissaqartilluarsimavai, taamaammat 
atuartunit angajoqqaanillu 
ataqqineqarlunilu asaneqarsimavoq. 
Atuarfimmi ikiuuttarnerpassuatit 
eqqaamaneqartuaannarumaarput 
maqaasineqartarumaarpullu. 
Benti Qinnguata Atuarfiani 
Kangerlussuarmi 2011-mi 
atorfininnikuuvoq. Bentip 
atuartitsilluni nuannarisuuaa, 
atuartullu ajunnginnissaat 
ilikkagaqarnissaallu 
pingaartittuarsimallugu. 
Taassuma saniatigut Bent 
morgensamlingertitsisarnikuuvoq, 
atuartut nipilersuutinik kalaallisuunik 
qallunaatuunillu ilinniartittarlugit. 
Bentillu nipituumik erinarsorneq 
assut nuannarisuuaa. 
Ilaqutaasut piffissami artornartumi 
eqqarsaatitigut najorpagut. 
Edithip uinnguani annaavaa, 
eqqaamajuassavagullu tamatta 
Bentip eqqaani misiginikuusagut. 
Benti eqqissisimasuuvoq 
Kangerlussuarmiunullu tamanut 
sunniuteqarnikuullunilu 
isumaqarluarpoq.

Jens Borch Scharnberg, 
skoleinspektør på Qinnguata 
Atuarfia

NUMMER 17: 
Tirsdag 29. september 2020 kl. 12

NUMMER 18: 
Tirsdag 13. oktober 2020 kl. 12

NUMMER 19:
Tirsdag 27. oktober kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 

2020

KORTE MEDDELELSER ØVRIGE JOB 

Vi søger en dygtig og engageret projektmedarbejder, 
der kan hjælpe os med at realisere projektet  
”NaturligVis på Koloni”, hvor målet er at styrke børns 
naturvidenskabelige nysgerrighed, når de i løbet af 
sommerferien er med på koloni på en af vores 29 
ejendomme.

Som projektmedarbejder skal du være med til at ud-
vikle et arbejdsprogram og materialer samt anskaffe 
udstyr og grej, der passer til naturen på den enkelte 
koloni. Sammen med vejledninger, videoinstruktioner 
og en webbaseret platform er det målet, at de lærere, 
pædagoger og foreningsfolk mv., der udgør vores 
kolonipersonale om sommeren, skal igangsætte
undersøgende forløb i naturen for børnene på kolo-
nien. Projektmedarbejderen skal samarbejde med 
en ekstern naturvejleder og projektleder og være 
bindeled til organisationens personale på kontoret og 
de tilsynsførende på ejendommene.

Stillingen er på deltid (22 timer) og udgangspunktet 
for arbejdet er kolonikontoret på Frederiksberg. Der 
er mulighed for hjemmearbejde, og der må påreg-
nes en del rejseaktivitet i hele landet for at besøge 
ejendommene. Arbejdsbyrden kan variere over året, 
og det er også nødvendigt at være med på nogle af 
sommerkolonierne i sommerferien for at have føling 
med projektets centrale elementer. Det er en tids- 
afgrænset projektstilling frem til 31. oktober 2022.

Du skal være god til kommunikation både skriftligt, 
mundtligt og digitalt og være indstillet på at arbejde 
selvstændig med opgaver og leverancer, der bidrager 
til det samlede teams succes med projektet. Vi fore-
stiller os, at du har en uddannelse på bachelorniveau, 
og det vil være en fordel med erfaring fra arbejdet 
med børn (fx skole, institution, foreningsliv mv.)

Der er ansøgningsfrist fredag den 16. oktober 2020 
kl. 08.00.

Ansøgningen sendes til naturligvis@kolonierne.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Leder af 
Kolonierne, Søren Freiesleben tlf. 23260287.
Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 
26. oktober 2020 i tidsrummet 10.00 – 18.00 på 
Frederiksberg.

Du kan finde flere detaljer om selve projektet, som er 
støttet økonomisk af Novo Nordisk Fonden på vores 
hjemmeside www.kolonierne.dk under fanen ”Natur-
ligvis på Koloni”.

Kolonierne søger projekt-
medarbejder til ”NaturligVis 
på Koloni” i 2 år

Københavns Lærerforenings Kolonier, Frederiksberg
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Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

To lærere til Strandgårdskolens gruppeordning

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008000

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Vikar til undervisning i sang og drengekor

§ Ansøgningsfristen er den 25. Sep. 2020

Kvik-nr. 81019488

Fontanaskolen STU, 2100 København Ø

STU underviser i dansk/engelsk til Østerbro

§ Ansøgningsfristen er den 08. Okt. 2020

Kvik-nr. 81045998

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Lærer til dansk og billedkunst - 3. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 24. Sep. 2020

Kvik-nr. 81046532

Odsherred Kommune, 4573 Højby

Lærer til Specialafdelingen i Vig

§ Ansøgningsfristen er den 05. Okt. 2020

Kvik-nr. 81057180

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Barselsvikariat til grundskolens 7. og 8. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 25. Sep. 2020

Kvik-nr. 81061903

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Vi søger lærer til matematik/natur-teknik

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81063691

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Naturfagslærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 15. Okt. 2020

Kvik-nr. 81090501

BGI akademiet, 8783 Hornsyld

Sproglærer Efterskolen BGI akademiet

§ Ansøgningsfristen er den 25. Sep. 2020

Kvik-nr. 81100231

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Frederiksberg Friskole, 2000 Frederiksberg

Skoleleder til Frederiksberg Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 25. Sep. 2020

Kvik-nr. 80882022

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Afdelingsleder til specialområdet.

§ Ansøgningsfristen er den 06. Okt. 2020

Kvik-nr. 80983998

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Distriktsledere til Dagtilbud og Undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 24. Sep. 2020

Kvik-nr. 80984000

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Skolefællesskabet Odense Nord

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008552

Buddinge skole, 2860 Søborg

Skoleleder til Buddinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. Sep. 2020

Kvik-nr. 81059600

Birkerød Privatskole, 3460 Birkerød

Er du vores nye viceskoleleder?

§ Ansøgningsfristen er den 08. Oct. 2020

Kvik-nr. 81061901

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Vi søger en barselsvikar per 1. Nov. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 30. Sep. 2020

Kvik-nr. 80983378
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Marie Mørks Skole, 3400 Hillerød

Vi søger dygtig matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81072712

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Lærer søges til Sigerslevøster Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81082105

Ugelbølle Friskole, 8410 Rønde

Ugelbølle Friskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 24. Sep. 2020

Kvik-nr. 81090612

Odsherred Kommune, 4573 Højby

Lærer til Vig skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. Sep. 2020

Kvik-nr. 81090231

Folkekirkens Skoletjeneste, 9000 Aalborg

Konsulent til Folkekirkens Skoletjeneste

§ Ansøgningsfristen er den 05. Okt. 2020

Kvik-nr. 81071252

Københavns Lærerforenings Kolonier, 1809 Frederiksberg C

Kolonierne søger projektmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 26. Okt. 2020

Kvik-nr. 81071254

Københavns Kommune, 2100 København

Projektorienteret medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 24. Sep. 2020

Kvik-nr. 81071375

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Læreruddannet AKT-/inklusionsvejleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. Okt. 2020

Kvik-nr. 81090300

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Konsulent til rekruttering af medlemmer

§ Ansøgningsfristen er den 06. Okt. 2020

Kvik-nr. 81090726

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Følg med og  
deltag i 

debatten på
Næste nummer 

udkommer torsdag
den 8. oktober 
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Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger 
– herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger 

og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem 
dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job eller 

lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 

dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning 
af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. 

Desværre har forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. 
Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere 

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

RUBRIKANNONCER

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

Nyt katalog på gaden!SKOLEREJSE I DET
NYE SKOLEÅR?

PRAG fra kr. 1.365,-
med bus, 6 dg/3 nt

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

HAMBURG fra kr. 895,-
med bus, 3 dg/2 nt

BERLIN fra kr. 850,-
med bus, 5 dg/2 nt

filippinerrejser.dk

ring og hør nærmere
tlf.: 20258500

Naturparadis v Silkeborg 6 pers 120 kvm hus 
 
3 sovevær, brændeovn, terrasse, vaskemask, bålplads,  
 
5 min til Landal feriecenter/golf. 3000 kr/uge 1000 kr/week 
 
Huset er i stor naturslugt, græsplæne til bold/telt.  
Udlejes på uge/weekendbasis. Send mail for billeder og info  
eller ring for at høre nærmere.. 
 
Telefon: 22782400   E-mail: Hjortdalen@gmail.com

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
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.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 besked 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: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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KRONIK: HVORDAN SKAL ELEVERNE LÆRE? 

Corona har lukket skolen. Christine Kjær Krogh 
må atter undervise sine elever hjemmefra.
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N
USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 202

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.

Smittetrykket  
stiger – det er tid til 
at gå mere desperat 
til uigennemtænkte 
yderligheder

Mange nye 
lærerstuderende 
oplever »teorichok«

6. Højere karakterer til de blege, 
introverte typer, der sidder pænt 
for sig selv med hovedtelefoner 
og hører indie.

7. Send de skoletrætte hjem, det må give lidt ekstra 
plads. Også på lærerværelset.

8. Spanskrøret var på mange måder problematisk. 
Men der var også fordele. 

9. Isolér de to kvikke nede fra 8. i kemilokalet, indtil 
de er kommet op med en vaccine. 

10. Erkend, at i en verden, hvor politikere ikke tager 
ansvar, og forældre ikke orker at opdrage, er det op 
til dig. 

1. Opfordringen »Hold til højre« på gangene fungerer 
tydeligvis ikke. Kast jer ud i at eksperimentere 
med den mere kontante engelske model: »Hold til 
venstre«.

2. Det er godt, at du har været grundig med 
håndspritten, men fremover bør det være mere 
hysterisk.

3. Lad udskolingseleverne sove længe og først møde 
på det tidspunkt, som forskningen faktisk hele tiden 
har anbefalet. 

4. Erstat de mange blå plakater, som ingen ser mere, 
med menneskehøje papfigurer af sur viceskoleleder.

5. Beskyttelsesdragter som  
obligatorisk skoleuniform. 

DU FÅR 12!

?
?

Læreruddannelsen bør være mere praksisnær. Sådan 
har det lydt længe fra de studerende på landets pro-
fessionshøjskoler, og savnet af anvendelige redskaber 
til løsning af konkrete udfordringer i dagligdagen er ikke 
mindst mærkbart blandt dem, der netop er begyndt. 
»Vi oplever et regulært teorichok«, fortæller en nystar-
tet lærerstuderende. 

»Det er garanteret super vigtigt og almendannende og 
alt muligt med mange af de der højpandede filosofiske 
refleksioner over didaktiske tænkeres knastørre 
teoridannelser med lange ord og uigennemskuelige 
figurer, men det er altså noget af en abstrakt mundfuld 
at møde ind til som ny på studiet«, forklarer den ellers 
forventningsfulde studerende og efterlyser mere 
hands-on. 

Betragter man problemet med »teorichok« i sam-
menhæng med det »praksischok«, som mange 
færdiguddannede oplever, må det konkluderes, at 
lærerprofessionen på mange måder kan siges at være 
allround chokerende. 





Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

TILBUD

TIL SKOLER

Hvor 
kommer 
maden 
fra?

Året rundt kan skoleklasser komme på gratis gårdbesøg. Over hele landet 
er der landmænd, der med glæde er værter. Find dem på skole.lf.dk. 
Vælg ’online gårdbesøg’ hvis det passer jer bedst, at landmanden viser 
rundt og tager dialogen med eleverne online. Se også alle læremidlerne 
om mad, dyr, landbrug og natur.


