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Kår jeres 
aff aldshelt

Vind 
25.000,- 

ti l et grønt 
projekt

aff aldsindsamlingen.dk/born
Under Danmarks Naturfredningsforening

Invitér din klasse med ud 
i naturen for at gøre en 
forskel
Vores mål er et Danmark helt fri 
for aff ald. Opret en indsamling, så 
kan I være med ti l at lære den nye 
generati on, hvordan vi kan komme 
aff aldsproblemet ti l livs. 

I får en grati s inspirati onspakke.

Den 12.-16. april 
samler børn over 
hele landet aff ald
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hele landet aff ald

Det kan lykkes

Efter ti år er inklusionen i folkeskolen nede på samme ni-
veau som i 2011, hvor en ny lov skulle sørge for, at langt 
flere elever blev integreret i almenklasserne.

Det er skidt. 
Ikke fordi alle elever skal rummes i en folkeskole. 
Der er helt sikkert nogle, som skal have et specialtil-

bud. Og hvis det var sådan, at alle eleverne nu trivedes og 
blomstrede – og elever med særlige behov også gjorde det, 
fordi de fik et nødvendigt tilbud – så ville det måske kunne 
kaldes en succes.

Men sådan er det ikke. Der er høstet nogle hårde erfa-
ringer i ti år, hvor økonomiske incitamenter og mentale 
modeller har forsøgt at forhindre, at elever fik tildelt dyr 
specialundervisning. Det er sårbare elever i både almen-
klassen og specialklassen, som har lagt krop til. Og deres 
frustrerede lærere.

De problemer er ikke løst. 
Som man kan læse inde i bladet, er der flere årsager til 

det: Elever udkommer ikke i to farver, hvor de røde har 
brug for specialtilbud, og de blå trives fint i en almindelig 
klasse med 28 elever. Der er grønne, gule og blå-røde ele-
ver, som alle sammen går i folkeskolen. En ekspert anslår, 
at omkring en fjerdedel af eleverne i folkeskolen har brug 
for hjælp for at trives i skolen. En fjerdedel! Det klares ikke 
ved at sende elever i et specialtilbud væk fra skolen.

Den gode nyhed – som ikke er ny mere – er, at det godt 
kan lade sig gøre at inkludere alle farver elever på en måde, 
så både de og lærerne oplever, at de får den nødvendige 
hjælp. Og at det vel at mærke ikke er overladt til den enkel-
te lærer at løse problemer.  

De løsninger har Folkeskolen sat fokus på før, og det gør 
vi også i dette blad. For det er helt afgørende for folkesko-
len, at det lykkes. Det er ikke jubelhistorier uden problemer. 
Men det kan lykkes, også inden for samme budgetter og 
med flere forskellige modeller. Men det kræver politisk vilje, 
ledelse og systematik. 

Så send artiklen til de lokale politikere. Det kan kun gå 
for langsomt.

Det er helt afgørende for 
folkeskolen, at inklusionen 
lykkes. Det kræver politisk vilje, 
ledelse og systematik. 

Og at det ikke er overladt til den 
enkelte lærer at løse opgaven.
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Christina Laurberg 
Petersen tager alle 
midler i brug for at 
holde kontakten og 
fjernundervise sin 
1.-klasse.

Skolerne sender stadig 
flere elever i 

specialtilbud, og i dag 
er inklusionsgraden 
nærmest tilbage på 

samme niveau som for 
ti år siden.
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undervisning og har gode råd 
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Få den optimale 
Windows-enhed til skoler. 

 
 

Det bedste fra to verdener 
Moderne Windows-enheder understøtter den hurtige opstart og øjeblikkelige 
tilgængelighed, som er nødvendig i folkeskolen i dag. Samtidig understøtter 
enheden lokal installation af læringsværktøjer - eksempelvis Minecraft for 
Education, 3D og Mixed Reality. 
Med en moderne Windows-enhed er jeres elever straks i gang. De kan bruge 
video, lyd og medier og skrive direkte på skærmen - alt sammen underbygget   af 
Microsoft-platformen med Windows, Office 365 & Teams. Undervisere, elever og 
forældre ved efterhånden, hvordan det fungerer. Microsoft-platformen leverer 
tilmed markedsførende sikkerhed, der understøtter lovgivning såsom GDPR og beskytter 
data mod et komplekst trusselsbillede 

 
Glem de gamle myter 
”Min skole har ikke råd til Windows-enheder” 

• For 2058 kroner kan du få en fremragende Windows-enhed! 
• Med en forbedret offline ydeevne, 360 graders skærm, Multitouch, USB-funktionalitet, batterilevetid 

og ikke mindst applikationskompatibilitet – Windows 10-enheder tilbyder ganske enkelt mere værdi. 
• Microsoft-løsningen med Windows-enheder koster mindre end alternativerne over en fireårig 

periode. 

”Windows er langsomt” 

• Moderne Windows 10-enheder starter på få sekunder og har hurtige opstarts- samt standby-tider. 

”Windows er svært at implementere” 

• Windows enhederne er klar til brug ved modtagelse - Med Intune for Education og Windows Autopilot kan 
lærere og elever åbne computeren, logge sig ind og automatisk få opsat alle relevante politikker, indstillinger 
og apps.. 

 
 
 

Robust bærbar, som kan foldes og bruges som 
tablet og til præsentationer. Holder til det hårde 
liv i skolen med fald, stød og slag. 

 
Vores bedst sælgende og mest prisvenlige 
produkt til skoleelever. Kan nemt købes som 
en del af SKI rammeaftale 50.40. Kontakt 
Dustin på 87439740 og hør nærmere. 

 

HP ProBook x360 11 G5 EE 
NoteBook 

Processor: Intel 4-kernet      
Operativ system: Windows 10 Pro 64 
Hukommelse: 4 GB 
Harddisk: 128 GB SSD 
Skærm: 11,6’’, 1366 x 768 
Up til 15 timers batteri 
OBS! 3 års garanti på batteriet 
3 års “Next business Day Onsite” service 

 
 
 

HP recommends 
Windows 10 Pro 
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Mest læste:
Hjortdal: Lad  
nødundervisningen  
vare til sommerferien

Mest debatterede:
Blogindlæg:  
Opråb vedrørende 
lærernes frygt for at vise  
Muhammed-tegningerne

Børne- og Undervisningsministeriet holder 
fast på, at de NATIONALE TEST skal 
gennemføres inden sommer. Lærerne kan 
dog vente med at give eleverne den 
obligatoriske test, til skolerne er åbne igen. 
Testperioden løber fra 1. marts til og med 
11. juni. Og i år er der ikke kun tale om en 
stikprøve af klasserne. Testene skal nu 
gennemføres ”heldækkende”, indtil et helt 
nyt system kan tages i brug. 
En ministeriel beslutning, der ikke blev 
taget godt imod: ”Alle alarmklokker ringer! 
Hvem træffer dog de beslutninger? Det 
virker uden hensyn til andre mennesker, og 
jeg vil godt høre bare en, der kan fortælle, 
hvad det skal gøre godt for”, skrev formand 
for Danmarks It-vejlederforening Thomas 
Dreisig på Twitter.

Så fik en anden besked fra Børne- og 
Undervisningsministeriet straks en bedre 
modtagelse: Skolens normale forpligtelse 
til at føre TILSYN/OPSYN med eleverne, 
gælder ikke på samme måde, når eleverne 
ikke fysisk er til stede på skolen . De 
seneste uger har det været diskuteret 
kraftigt særligt blandt håndværk og 
designlærere og madkundskabslærere, 
hvor langt deres tilsyn strækker sig ud i de 
små hjem, når de sætter eleverne i gang 
med praktiske opgaver.

Endelig gik der også en besked den anden 
vej – fra lærerne til undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet). Vi mangler en 
udmelding om EKSAMEN, så vi ved, hvad vi 
og eleverne skal arbejde hen imod, lød 
opråbet fra en stribe udskolingslærere. 
”Lige nu bruger vi alle krudt på at gætte. 
Eksamen er et kæmpe organisatorisk 
puslespil ude på skolerne, så vi har brug for 
den udmelding – i går”, siger Lis Zacho, 
lærer og matematikvejleder på 
Lindevangskolen på Frederiksberg. 

msc@folkeskolen.dk

1

3

2

Den første lokale 
arbejdstidsaftale
For første gang får lærerne på Frederiksberg 
en lokal arbejdstidsaftale. ”Det er rigtig stort. 
Vi har nu endelig fået en arbejdstidsaftale, 
hvor der er bundet midler til, som betyder, at 
rigtig mange lærere kommer til at undervise 
mindre, og dermed får de mere forberedel-
sestid”, siger kredsformand Lasse Hansen.
Foto: Privat

Corona betyder  
lønnedgang
Coronakrisen er gået ud over lønudviklingen på det 
private arbejdsmarked. Det betyder, at regulerings-
ordningen, der skal sikre en parallel lønudvikling i 
det offentlige, nu er negativ. Ansatte på statslig 
overenskomst skal gå 0,25 procent ned i løn fra 1. 
februar. For en månedsløn på for eksempel 32.000 
kroner drejer det sig om cirka 80 kroner. 
Foto: iStock

Redigeret af: msc@folkeskolen.dk
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Efter to år som fagligt aktiv på fuld tid 
genoptager Rasmus Holme Nielsen sin 
læreruddannelse.  

Det er slut for Rasmus Holme Nielsen 
med at være talsperson i Lærerstuderen-
des Landskreds (LL). Nu skal han tilbage 
og afslutte sin læreruddannelse. ”Det 
bliver i den grad noget andet, men jeg 

har en følelse af, at selv om det hele ikke 
er gjort færdig, så kan jeg godt være stolt 
over den indsats, jeg har ydet”, siger han. 
Et af højdepunkterne er, at LL for første 
gang er blevet inviteret med om bordet 
hos uddannelsesministeren, når lærer-
uddannelsen skal udvikles. Ny talsperson 
for LL er Caroline Holdflod Nørgaard.

Tilbage på skolebænken LÆRERLIV

Rasmus Holme Nielsen
Lærerstuderende                                                                               

På mange professionshøjskoler lever halvdelen af de 
lærerstuderende ikke op til adgangskravet om et snit på 7 
fra studentereksamenen. De optages i stedet via kvote 2.
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Morten Refskov i samtale på DLF’s kongres sidste år, hvor de 

delegerede vedtog en evaluering af forløbet op til den nye 

arbejdstidsaftale A20. Arkivfoto: Thomas ArnboRE
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Nu udrulles  
arbejdstidsaftalen 

og medlemmer holde fast i. Jo længere parterne er om 
at nå et resultat lokalt, jo mindre betydning får den 
lokale aftale for næste skoleårs planlægning. Sådan har 
det altid været”, siger Morten Refskov og tilføjer, at DLF 
forventer, at de fleste lokalaftaler lander senest med 
udgangen af februar.

Lærernes nye arbejdstidsaftale (A20) træder i kraft for 
alle kommuner efter sommerferien. Dermed er det også 
A20, som ligger til grund for planlægningen af næste 
skoleår – medmindre lærerkreds og kommune lokalt 
har aftalt noget andet.

Formand for overenskomstudvalget i DLF Morten Ref-
skov er politisk chef for den afdeling i DLF, der lige nu 
arbejder på højtryk for at assistere de lokale lærerkred-
se i forhandlingerne om at realisere den nye centrale 
arbejdstidsaftale A20 og tilpasse eksisterende lokale 
aftaler til det nye aftalegrundlag.

Han understreger, at arbejdstidsrammerne i A20 er 
grundlaget for alle læreres arbejdstid næste skoleår – 
også selv om lokale tilpasninger kommer meget sent 
eller slet ikke.

”A20 gælder altid og hele tiden. Det vil sige, at de 
bestemmelser i samarbejdssporet, der er i forhold til 
skoleplanen, og hvad der skal drøftes med tillidsre-
præsentanten og lærerkollegiet, gælder, uagtet om der 
kommer en lokal aftale. Det skal tillidsrepræsentanter 

Allerede før jul kunne Frederikssund 
Lærerkreds og Frederikssund Kommune 
skrive under på en ny lokal arbejdstids-
aftale. Også i Herning nåede parterne i 
mål før ferien. Efter jul falder der flere og 
flere underskrifter på lokale aftaler, der 
på forskellig vis kobler sig til den centrale 
arbejdstidsaftale (A20).

København, Odense, Frederiksberg, 
Randers og Aalborg er blandt de første 
kommuner, som er blevet enige med  
den lokale lærerkreds om lokale arbejds-
tidsrammer for næste skoleår. Og på  
Frederiksberg er det første gang, at  

det er lykkedes for lærerkredsen at få en 
reel lokal aftale. 

I Herning er man glad for at kunne vi-
dereføre mange elementer fra den aftale, 
man indgik i sommer. Men der er også 
plads til forbedringer. 

”Et maksimumtimetal på 810 er ikke 
storslået. Men der er en del i aftalen om, 
at skoleleder og tillidsrepræsentant skal 
aftale, hvilke ting der giver fradrag i un-
dervisningstimerne – eksempelvis klasse-
lærerfunktionen”, forklarer kredsformand 
Helen Sørensen. 

Her er  
indgået lokale  

A20-aftaler

Selv om nogle kredse og kommuner  
ikke kommer i mål med lokale 
arbejdstidsforhandlinger, kommer alle 
folkeskolelærere til at arbejde under  
ny aftale næste skoleår, lover DLF.
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Fælles Proaktiv Problemløsning

Forfatter til ”Det eksplosive barn”

Kursus med 

Ross Greene
•	2 x 1 dag online

•	Simultantolkning

Se mere på rossgreeneidanmark.dk
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 “Uanset hvilken arena 
jeg har været i, har 
jeg hver gang mødt 
op med rank ryg”.

  “M
ine elever var så 
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t. D
e ville så 

g
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en 

her eksam
en”.

“Det er fuldstændig 
galimatias”.

 “Det kan godt være,  
at børnene ikke bliver 
syge, men det gør 
personalet altså”.
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DE YNGSTE 
ELEVER HAR 
BRUG FOR
HJÆLP

For dansklærer Christina Laurberg Petersen og 
hendes 1. klasse på Søndervangskolen i Glo-
strup uden for København er fjernundervisning 
ikke det samme som onlineundervisning.

For da regeringen før jul skærpede corona-
restriktionerne og sendte landets skoleelever 
hjem igen, gik det op for Christina Laurberg 
Petersen, at hun ikke kunne undervise sine 
elever online.

“Det skyldes simpelthen, at nogle af elever-
ne ikke har nogen devices (apparater, redakti-
onen). Flere forældre har sagt, at de ikke har 
devices nok derhjemme, fordi de også selv 

skal bruge nogle”, fortæller Christina Laur-
berg Petersen.

Derfor indleder hun skoledagen med at 
lave en lille video, som hun sender ud til 
sine elever og deres forældre hver morgen på 
Aula. Her fortæller hun lidt om, hvad eleverne 
skal lave – for eksempel med et lille oplæg 
til læsebogen og lidt om drilleord. Eller hun 
fortæller, at eleverne skal læse tre sider i læ-
sebogen og derefter finde navneord og skrive 
dem ned. Og bagefter skal de hoppe udenfor, 
mens de øver sig på ordene – inden de finder 
en voksen, som de kan stave ordene for. 

Men selv om hun gør, hvad hun kan, er 
Christina Laurberg Petersen ikke tilfreds.

“Det er overhovedet ikke tilfredsstillende. 
Som jeg har sagt til min ledelse: Jeg har jo 
ikke styr på, hvad de laver – og jeg synes jo 
ikke, at de lærer noget”.

Noget af det værste er, at læreren ikke får 
tilbagemeldinger fra eleverne.

“Det savner jeg rigtig meget. Jeg har ingen 
føling med, om der sidder nogen, hvis foræl-
dre har så travlt, at de slet ikke får lavet noget. 
Eller om der sidder nogen, der bare er færdige 
med det hele. Jeg aner det ikke. Det er dødfru-

Skolernes nedlukning er værst for de yngste 
elever. Mange har det svært med fjernunder- 
visning og føler sig dumme, og lærerne prøver 
at præstere det umulige. I Glostrup underviser 
Christina Laurberg Petersen sine 1.-klasseelever 
på distancen – nogle uden computer.

ORD Erik Bjørn Møller og Stine Grynberg 
FOTO Peter Helles Eriksen 
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strerende”, siger Christina Laurberg Petersen.
I et forsøg på at råde bod på den manglende 

kontakt med eleverne har hun et par gange 
holdt åbent hus derhjemme, hvor eleverne 
og deres forældre kunne komme og få noget 
undervisningsmateriale. Hun har også hentet 
bøger på skolen og cyklet rundt og smidt dem 
i postkasserne hos eleverne.

Samtidig har hendes skoleleder lovet, at 
hvis nedlukningen fortsætter, så får eleverne 
mulighed for at låne en chromebook på skolen 
– og kort inden redaktionens slutning forlæn-
gede regeringen så nedlukningen af skolerne.

“Det kan godt være, at det ikke bliver 
egentlig undervisning, men så kan jeg i hvert 
fald lige møde dem om morgenen og fortælle, 
hvad de skal – og lave en opfølgning senere 
på dagen”, siger Christina Laurberg Petersen.

SMÅ ELEVER FØLER 
SIG LADT I STIKKEN

Men spørger man skoleforsker og professor 
på Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse (DPU), Aarhus Universitet, Lars 
Qvortrup, er adgang til en computer ikke 

Hver dag optager Christina Laurberg 
Petersen en video til sin 1. klasse, hvor 
hun fortæller og viser eleverne, hvad de 
skal arbejde med – digitalt og analogt. 



12

afgørende for de yngste elevers oplevelse af 
nedlukningen.

“Selv om de har devices, har de meget 
svært ved at koncentrere sig og finde ud 
af det. Halvdelen af tiden går jo med at få 
trykket på den rigtige knap. Omvendt er det 
meget vigtigt, at eleverne oplever at blive 
set. Men eleverne i de små klasser har svært 
ved at overskue sådan en skærm med 24 an-
dre ansigter på”, siger han.

Sammen med andre skoleforskere fra DPU 
og Syddansk Universitet stod Lars Qvortrup 
i foråret bag en undersøgelse om nødunder-
visning under coronakrisen med knap 6.000 
elever fra 3. til 9. klasse og 5.000 forældre. 

Og undersøgelsen taler sit eget sprog. 
Nedlukningen og den efterfølgende fjernun-
dervisning rammer i markant grad de yngste 
elever hårdere end de ældre. De yngste op-
levede dårligere relationer til lærerne, kam-
meraterne og skolen end gennemsnittet – og 
havde samtidig sværere ved selvstændigt at 
varetage skolearbejdet.

“Vores tal viser, at 3.-klasserne på en lang 
række områder ligger meget lavere og dårli-
gere end gennemsnittet af resten. De yngste 
elever rammes hårdest både fagligt og triv-
selsmæssigt”, siger Lars Qvortrup og tilføjer:

“En stor del af dem føler, at de ikke kan 
håndtere det, og de føler sig ladt i stikken”.

Det kan lærer Sannie Ravn fra Kobberbak-
keskolen i Næstved tale med om.

I modsætning til hendes kollega fra Glo-
strup, Christina Laurberg Petersen, har hun 
ganske vist mulighed for at fjernundervise sine 
2.-klasseelever online. Men alligevel er det 
vanskeligt. Ikke blot fordi halvdelen af tiden 
typisk går med at få alle eleverne koblet på. 
Hun fortæller, at hele situationen giver hende 
en følelse af at skulle præstere det umulige.

IKKE LYST TIL AT 
ACCEPTERE DET

“Vi har børn, der har mange forskellige dia-
gnoser, i klasserne. Jeg har elever i 2. klasse, 
der endnu ikke er undervisningsparate eller 
kan læse eller koncentrere sig. Så det med at 
forlange, at de skal sidde foran computeren 
og høre, hvad jeg siger, og forstå det – det er 
rigtig svært. Nogle børn er rigtig dygtige og 
selvkørende og har resursestærke forældre, 
der kan hjælpe dem. Og så har jeg børn, der 
står og danser og viser tyggegummi i stedet 

for at gøre det, de skal gøre”, siger Sannie 
Ravn.

Hendes skoleleder fortæller hende, at hun 
bare må acceptere vilkårene, som de er lige nu.

“Men det har jeg ikke lyst til. Det er så 
frustrerende, at jeg kan se, at der sidder børn 
tilbage og slet ikke magter opgaverne og ikke 
laver andet end at sidde foran computeren og 
kigge tomt ud i luften”, siger Sannie Ravn.

Hun fortæller, at de selvkørende elever ikke 
ser meget til hende, fordi hun bruger det meste 
af sin tid på de elever, der har det rigtig svært.

“Så overtager jeg deres skærm og guider, så 
godt jeg kan. Men vi får ikke produceret sær-
lig meget. De sidder med den følelse af, at de 
er dumme, at de ikke kan og ikke forstår det”.

Sannie Ravn ville hellere dele eleverne op i 
små grupper, men det må hun ikke, fordi ele-
verne på Kobberbakkeskolen skal følge den 
almindelige undervisning – time til time.

“Så kunne de måske få nogle succesop-
levelser. Men i stedet bliver det altså endnu 
værre for deres selvværd”, siger hun.

LÆNGEREVARENDE 
EFFEKTER

Hvis man først har elever, som ikke føler, at de 
kan klare skolen, skal der meget til for at sam-
le dem op, påpeger professor Lars Qvortrup. 

“Der skal virkelig gøres en stor indsats for 
at samle op på de små elever, så de igen føler 
sig set og anerkendt og oplever noget succes”, 
siger han og understreger, at især eleverne i 0. 
og 1. klasse ikke bare lærer nogle faglige ting:

“De lærer at få undervisning, at være en 
del af en klasse, have kammerater, holde 
frikvarter og så videre. Det, vi så i under-
søgelsen fra foråret, var, at de havde svært 
ved at holde kontakt med læreren og med at 
samarbejde med kammeraterne”, siger han, 
og derfor skal der tænkes anderledes, når 
eleverne kommer tilbage:

“Det faglige efterslæb er ikke løst med en 
sommerskole. Lærerne og pædagogerne skal 
indstille sig på at begynde forfra med at lære 
børnene at gå i skole. Det skal øves, og det 
er i høj grad noget socialt. Det faglige be-
kymrer os ikke så meget, de skal nok få lært 
at plusse. Men de har brug for mestringsop-
levelser, at få en fornemmelse af, hvad det er 
at gå i skole”.

ebm@folkeskolen.dk, sga@folkeskolen.dk

SAMME TENDENS 
I NORGE
Også i Norge har man undersøgt 
konsekvenserne af coronanedluknin-
gen. Her har forskere fra Oslo 
Universitet gennemført en spørge-
skemaundersøgelse blandt 4.500 
ansatte i den norske grundskole, 
som har haft hjemmeundervisning 
med eleverne. Undersøgelsen kon-
kluderer, at de yngste elevers 
kontakt med lærerne var dårligere 
end de ældstes. I den norske under-
søgelse fremgår det for eksempel, 
at cirka halvdelen af eleverne i 
indskolingen havde kontakt med 
deres lærere to-tre gange om ugen, 
mens 71 procent af eleverne i 
udskolingen havde kontakt med 
læreren mindst én gang om dagen.

Ikke alle Christina Laurberg Petersens elever 
har adgang til en computer derhjemme, ligesom 
de er for små til at kunne klare en hel dag med 
fjernundervisning, så bøgerne er i brug. 
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Anbefalinger

Lige nu læser jeg ”Hvor der er fugle” af Maren 
Uthaug. Det er en virkelig god roman. Den er 
makaber. Der er nogle nekrofile scener med, 
der er så ulækre. Men samtidig er personer-
ne så spændende, at man bliver nødt til at 
læse videre. Jeg læste Maren Uthaugs første 
bog ”Og sådan blev det” på to dage, og så 
måtte jeg bare have mere. Maren Uthaug har 
mange personer med i sine beskrivelser, og i 
stedet for at opleve det hele gennem én 
persons øjne skifter hun hele tiden vinkel. 
Det gør, at man husker på, at en historie er 
betinget af den person, der oplever det, og vi 
oplever alting forskelligt.  

Jeg er normalt ikke til lydbøger, men 
Thomas Jacob Clausen, der læser to af dem 
op, kan virkelig fange mig, og så kan jeg 
sidde og strikke samtidig. 2021 skal være 
året, hvor jeg lærer at strikke.

Mit vigtigste redskab er sorte tuscher i alle 
tykkelser. Sorte tuscher er det, som vi altid 
løber tør for. Man kan næsten lave alting, hvis 
man har sorte tuscher. Man kan lave up-art 
– en form for 3-d-kunst, hvor man kan se, at 
det, man tegner, kommer ud af papiret. Sorte 
tuscher er et meget simpelt redskab, som 
man kan få stor effekt ud af. De skal bare med 
i penalhuset. 

En sort tusch kan bruges til mange 
forskellige billedkunstværker. Når vi laver 
malerier, bruger vi dem for eksempel til at 
fremhæve. Og i fjernundervisningen er der 
mange ting, man kan sætte eleverne i gang 
med, hvis de har en sort tusch. Man kan bede 
dem om at lave collager og så fremhæve med 
sort tusch. Sort tusch kræver bare opmærk-
somhed og er et virkelig godt redskab. Vi 
køber vores hos CC Hobby, men det er kun, 
fordi det er der, skolen har en indkøbsaftale.  

Mange museer over hele verden har store 
virtuelle rundvisninger. I New York viser 
Moma lige nu van Gogh, og museet har også 
en udstilling om kvindelige surrealistiske 
kunstnere. Det giver eleverne en helt anden 
oplevelse, når de ser billeder i de omgivel-
ser, som de hænger i. Det er noget helt 
andet, end hvis man bare googler sig til 
billedet. Jeg giver eleverne opgaver, hvor de 
skal gå på jagt efter billederne online og så 
analysere dem. 

Forklaringerne i materialet på Moma er på 
engelsk, og det er på et lidt højt niveau for 
mine elever. Men man kan godt bruge det 
alligevel. Det Kongelige Teater har også åbnet 
for sine forestillinger på nettet. Jeg har 
elever, der aldrig har været i teatret eller på 
et museum. På den her måde kan man lukke 
dem ind i kunstens og kulturens verden.

Materialer Hav altid  
sorte tuscher i penalhuset

Ud af huset Tag på virtuelt 
besøg i teatret og på museum

Bøger Makaber spænding 
som lydspor til en ny hobby

kglteater.dk/xtra/forestillinger, 
momo.org

cchobby.dk “Hvor der er fugle”  
af Maren Uthaug

Af Sarah Urgaard, lærer på 
Kobberbakkeskolen i Næstved, 
afdeling Sjølund, og faglig rådgiver 
for billedkunstnetværket på 
folkeskolen.dk/Foto: Lars Just
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Lærere vil indhente 
det tabte i klassen 
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Ro på! Sådan lyder det enstemmigt fra DLF, de faglige 
foreninger og skolelederne i kølvandet på debatten om det 
faglige coronaefterslæb i folkeskolen. 
    Skolens aktører maner til besindighed og beder om, at 
man ikke ender med at presse en ensartet Christiansborg-
løsning ned over alle landets kommuner og skoler. I stedet 
bør man lytte til lærerne. Det fælles budskab fra de faglige 
foreninger og DLF er, at skolerne indtil videre for langt de 
fleste elever godt kan indhente den tabte undervisning. Når 
det gælder afgangseleverne, må der tages særlige hensyn. 

“Vi skal passe på, at vi ikke går i panik. Eleverne har 
modtaget undervisning i perioden, og er man en elev, der 
har en del af sin folkeskoletid tilbage, kan man indhente 
det, man har mistet. Eleverne har lært noget med virtuel 
undervisning, og de har også hentet nye erfaringer, de ellers 
ikke ville have fået”, siger formand for DLF Gordon Ørskov 
Madsen. Ligesom formænd fra de faglige foreninger mener 
han, at man må tage særlige hensyn til afgangseleverne. 

“Både i forhold til eksamensafviklingen, for der er 
noget, man ikke har nået i tiden op til eksamen, og også i 
forhold til den ungdomsuddannelse, som den enkelte vil 
ind på efter folkeskolen”.

FAGLIGE FORENINGER: 
VI KAN GODT NÅ DET

Formand for Danmarks Matematiklærerforening Jens Peter 
Christensen er enig i, at det tabte kan indhentes for de fleste.  

“Hvis vi ikke kommer tilbage snart, kommer det til at få 
konsekvenser i forhold til eksamen, men primært for 9.- og 
10.-klasserne. De øvrige skal nok få indhentet det tabte. 
Vi ved desuden positivt, at der er en gruppe af elever, som 
faktisk fagligt har fået mere ud af onlineundervisningen, 
end de ville have fået ud af den normale undervisning. Så 
vi er ikke i panik – endnu”, siger han. 

Også dansklærerne mener, at den tabte undervisning får 
konsekvenser for eksamen i 9. og 10. klasse, men at de 
godt kan nå at indhente det for de andre elever. 

“Vores indtryk er, at lærerne er gode til at undervise 
deres elever online, og danskfaget rummer så mange 
aspekter, at man kan vælge at udskyde arbejdet med det, 
der ikke egner sig til onlineundervisning, til eleverne er 
kommet tilbage i skolen”, siger Søren Eriksen, der er 
bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens sektion for 
folkeskolen. 

Formand for fysik/kemi-lærerne Erland Andersen mener, 
at der i de naturfaglige fag er et stort efterslæb, men at 
lærerne langt hen ad vejen vil kunne indhente det. Forenin-
gen opfordrer til, at eksaminer og dermed læseferien bliver 
aflyst og i stedet brugt til undervisning. 

“Jeg ved, at mine kolleger sidder troligt ved skærmen og 
prøver at holde dampen oppe. Men om eleverne får 40, 50 
eller 60 procent af undervisningen, tør jeg ikke sige noget 
om. Vi kan sagtens give teoretiske opgaver, men vi står 
på to ben. Et teoretisk og et praktisk, og det praktiske er 
kappet godt og grundigt af. Vi kan godt indhente det tabte, 
men det kræver ekstra tid og ingen afgangsprøve”.

FAG MED FÅ TIMER 
KAN FÅ PROBLEMER

De nye toårige praktisk-musiske valgfag med en obliga-
torisk afgangsprøve er under pres, fortæller formand for 
Musiklærerforeningen Karen Johansen. 

“Vi kan ikke nå at gøre eleverne klar til eksamen. I for-
hold til den øvrige musikundervisning i folkeskolen er der 
ikke et kæmpe fagligt efterslæb. Vi skal nok nå det. Når vi 
kommer tilbage til musiklokalet, er jeg mest bekymret for, 
at vi ikke kan synge, som vi plejer. Det er jo desværre erfa-
ringerne fra foråret. Mit bud er, at korsang og morgensang 
er fuldstændig aflyst. Der er ingen tvivl om, at det bliver 
svært at varetage de fag, der er i faglokaler”.

Når det gælder sprogfagene, er der også et vist efter-
slæb. Det er især mundtligheden, der udfordrer under 
nedlukningen, fortæller formand for Sproglærerforeningen 
Rita Mogensen. Hun mener, at det går mere ud over tysk 

Elevernes sociale efterslæb i skolen bekymrer fagfolk lige så 
meget som det faglige tab. Lyt til lærernes bud på løsninger, når 
eleverne kommer tilbage, lyder det fra skolens aktører. De 
advarer politikerne mod at overbebyrde eleverne med ekstra 
opgaver. Skab i stedet mulighed for bedre undervisning.
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og fransk end engelsk, fordi eleverne hører mere engelsk i 
deres hverdag. 

“Deres mundtlighed er blevet rusten, fordi de ikke får 
brugt sprogene så meget. Og de mangler også nogle under-
visningstimer, som de normalt ville få. Men dertil skal det 
også siges, hvis det er engelsk i de større klasser, så har de 
haft engelsk i mange år. Det er værre med de mindste, der 
begynder at have engelsk. Der er vildt meget forskel på, 
hvad lærerne giver af opgaver til de mindre elever”, siger 
Rita Mogensen.  

BEDRE UNDERVISNING  
– IKKE EKSTRA UNDERVISNING

Flere politikere ønsker hjælpepakker til skolen, der skal ud-
løse mere undervisning til eleverne. Selv om penge altid er 
velkomne i skolen, er fagfolkene skeptiske over for, om flere 
timer er løsningen. 

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, tror, at det bliver 
svært at skaffe flere lærerkræfter: 

“Min vurdering er, at vi ikke har ledige lærere. Så selv om 
vi får flere penge, kan vi ikke ansætte flere lærere. Og de 
lærere, vi har, har vi kørt rovdrift på. Så vi kan ikke pålægge 
dem ekstra arbejde. Jeg tror også, vi vil ødelægge børnenes 
motivation, hvis de skal i skole i weekender og eftermiddage 
og sommerskole”.

Den opfattelse deler flere formænd for de faglige for-
eninger – også matematiklærernes formand, Jens Peter 
Christensen: 

“Sommerskole er ikke vejen frem. Vi må ikke gå i ’op-
gavepanik’ og bare give dem en masse opgaver, når de 
kommer tilbage. Jeg tror mere på, at de skal have bedre 
undervisning, varieret undervisning og spændende undervis-
ning, når de kommer i skole igen. De skal væk fra skærmen, 
bevæge sig, ud og måle ting, så de selv er med til at indsam-
le de tal, de skal arbejde med”. 

Det bliver også svært at finde flere kvalificerede fysik/
kemi-lærere, og det hjælper ikke at skrue op for timeantallet, 
mener Erland Andersen. 

“Nogle dage er utrolig lange for eleverne. Hvis de så også 
skal sidde om aftenen eller i weekender, så kan man sætte 
spørgsmålstegn ved udbyttet af det. Jeg mener, man bør 
droppe eksamen og lave undervisning. Det vil eleverne få 
meget mere ud af. Det nytter ikke, at de går mere i skole. 
Flere timer er en skrivebordsløsning”. 

Sproglærerforeningens formand, Rita Mogensen, er enig: 
“Når eleverne kommer tilbage, har de stort behov for noget 
socialt. Så skal man ikke bombardere dem med ekstratimer i 
fagene, for det kommer der ikke noget godt ud af”. 

I det hele taget overskygger bekymringen for elevernes 
sociale efterslæb generelt bekymringen for det faglige.

“Socialt efterslæb er vigtigere at tage fat på end det faglige. 
Vi skal være opmærksomme på, at det er voldsomt udfor-
drende for nogle af vores elever, at de ikke kan være sammen 
med andre. Nogle af de mindste elever skal måske til at lære 

at gå i skole igen – forfra. Men det faglige, de måtte være 
kommet bagud med, det har vi indhentet, inden de forlader 
folkeskolen”, siger Søren Eriksen fra Dansklærerforeningen.

SKOLELEDERFORMAND: 
LYT TIL DE FAGPROFESSIONELLE

Claus Hjortdal advarer mod hurtige politiske løsninger.
“Ingen ved, hvor stort efterslæbet er. Det kommer an på, 

hvor meget sygdom man har haft. Det kommer også an på, 
hvad eleverne har fået ind”, siger han og peger på, at lærerne 
har mange redskaber, der kan hjælpe eleverne. 

“Vi har værktøjer, der gør, at vi kan vurdere, hvordan vi 
gør det. Eleverne er meget motiverede, når de kommer til-
bage. I 5.-6. og 7. bliver det lettere. I 9. klasse lidt sværere. 
Men med turboforløb og mindre grupper kan vi godt nå at 
indhente en del af det. Så er der nogle fag, hvor vi ikke når 
det, eksempelvis i idræt og de praktisk-musiske valgfag”, 
siger Claus Hjortdal. 

DLF-formand Gordon Ørskov er enig i, at der ikke er brug 
for hurtige og uigennemtænkte løsninger fra politisk side 
lige nu. 

“Vi ved ikke, hvor længe de skal blive hjemme endnu. Vi 
må indgå i et tæt samarbejde om, hvordan vi kommer videre”, 
siger lærernes formand og understreger, at der er stor forskel 
på, hvad eleverne mangler, når de kommer tilbage til skolen.

“Vi kan ikke finde en løsning, der passer alle steder. Når vi 
er på den anden side af det her, er det vigtigt, at vi får etable-
ret fællesskabet og det sociale sammen med undervisningen. 
Der er nogle børn, som er meget ramt af det her, og som ikke 
trives særlig godt lige nu. De skal samles op i undervisnin-
gen. Der har de brug for fællesskabet og deres lærere”. 

mbt@folkeskolen.dk, sga@folkskolen.dk

"Selv om vi får flere 
penge, kan vi ikke 
ansætte flere lærere. 
Og de lærere, vi har, har 
vi kørt rovdrift på. Så vi 
kan ikke pålægge dem 
ekstra arbejde".
Claus Hjortdal, formand for 
Skolelederforeningen
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Skal eksamen aflyses?

Danmarks Matematik-
lærerforening: 

“Det er vigtigt, at man fortsætter med at planlægge afgangsprø-
verne som normalt. Hvis eleverne snart kommer tilbage i skole, 
vil man kunne gennemføre som normalt. Det bliver et problem, 
hvis vi når hen mod april, for så bliver det svært at nå at udarbej-
de synopser med mere, som skal bruges til de mundtlige prøver”.  
Formand Jens Peter Christensen

Religionslærerforeningen:

“Kristendomskundskab bør tages ud af puljen med udtræksfag 
til sommer, så der ikke afvikles prøve i faget. For at fastholde 
en afgangsprøvekarakter foreslår vi, at man ophøjer den sidst 
afgivne standpunktskarakter til prøvekarakter”.
Formand John Rydahl

Danmarks 
Billedkunstlærere: 

“Man tager simpelthen ikke faget alvorligt, hvis man tror, at 
man bare kan strikke en eksamen sammen, når eleverne har 
misset så meget undervisning. Men hvis eleverne er tilbage for 
eksempel efter påske, kan lærerne måske afholde en prøveek-
samen, så de har et bedre grundlag at give karakter på”.
Formand Lykke Andersen

Foreningen af lærere i historie 
og samfundsfag: 

“Vi anbefaler, at afgangsprøven gennemføres i videst muligt 
omfang. Det er vigtigt for eleverne at prøve at gå til prøve. Vi 
anbefaler, at lærere og elever allerede 5. februar får at vide, 
hvilke fag der er udtrukket. Hvis nedlukningen varer ved, så 
anbefaler vi, at produktkravet bortfalder”. 
Bestyrelsesmedlem Christian Arnth Jørgensen 

Den faglige forening 
Håndværk og Design:

“Der har været så mange aflysninger nu, at eleverne ikke har 
nået at få den træning, de har behov for i værkstedet til, at de 
kan opfylde formålsparagraffen i faget. Det peger i retning af 
en aflysning. Vi mener, man i stedet bør give en standpunktska-
rakter i slutningen af juni, så elevernes motivation opretholdes, 
samtidig med at der er ro til fordybelse i faget, når vi vender 
tilbage til skolen igen”.
Formand Irene Egeskov Andersen

Sproglærerforeningen: 

“Vi synes, at de skal have lov til at vise, hvad de kan, og få en 
afslutning og prøve at gå til eksamen”. 
Formand Rita Mogensen

Foreningen for Madkundskab:

“Vi anbefaler at gøre eksamen frivillig. Vi mener, man bør 
lade det være op til skolelederne at tage beslutningen. I de 
tilfælde, hvor den fravælges, ophøjes standpunktskaraktererne 
til prøvekarakter”.
Formand Lone Carlson

Musiklærerforeningen:

“Vi anbefaler, at eksamen aflyses. Vi anbefaler skolerne at afholde 
en prøveeksamen, men det skal være op til den enkelte skole”. 
Formand Karen Johansen

Danmarks Fysik- og Kemi-
lærerforening: 

“Det mest fornuftige for mig vil være at sige, at vi dropper 
9.-klasseafgangsprøven i fællesfaglige naturfag og så konverte-
rer tiden, der skulle være brugt til eksamen, til undervisning”.
Formand Erland Andersen

Dansklærerforeningen:

“Årets eksaminer kan afvikles enten fysisk eller virtuelt, men 
kravene skal modereres, så der tages højde for, at eleverne har 
mistet en del undervisning”.
Næstformand i folkeskolesektionen Ida Geertz-Jensen
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Hjælpepakke 

på vej
Politikere er enige om, at der skal afsættes penge til en 

hjælpepakke, så elever i folkeskolen får mulighed for at indhente 
coronanedlukningens faglige og sociale efterslæb. Og skolerne 

skal selv have lov til at prioritere pengene, understreges det.



F o l k e s k o l e n   0 2   2 0 2 1   19 

I L L U S T R AT I O N 
Irene Rinaldi

O R D 
Erik Bjørn Møller 

Turboforløb. Lørdagsskole. Intensive kurser. Sommerskole. 
Forlængelse af skoleåret. Kortere skoledage og tolærer-
ordninger.

Det svirrer i luften med politiske forslag til at forhindre, 
at landets folkeskoleelever bliver til den fortabte coro-
nageneration, der må forlade folkeskolen med et ringere 
udbytte end tidligere.

For det må aldrig blive elevernes eget problem og ansvar, 
at de har måttet gennemleve mange ugers social isolation 
og nødundervisning derhjemme på grund af nedlukningen 
af skolerne, lyder det enstemmigt fra undervisningsordfø-
rere i Folketinget. Men nogle politikere har til gengæld så 
travlt med at fokusere på nedlukningens faglige tab blandt 
eleverne, at det nærmest minder om panik, advarer Sociali-
stisk Folkepartis undervisningsordfører, Jacob Mark.

“Jeg er bange for, at de borgerlige er gået lidt i panik, 
og at man risikerer at jage en skræk i livet på børn og for-
ældre om, at den her periode vil betyde alt muligt negativt 
for børnenes fremtid. Vi har selvfølgelig ansvaret for at 
finde løsninger, men vi har også ansvaret for at overbevise 
om, at det nok skal gå”, siger Jacob Mark.

Han understreger, at han er mindst lige så bekymret 
for elevernes mentale tilstand efter nedlukningen: “De er 
meget pressede, og hvis man så fra politisk side begynder 
at råbe læringstab, så presser man i virkeligheden børnene 
yderligere”.
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ebm@folkeskolen.dk
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Gå på opdagelse i den virtuelle platform

STOR FAGLIG KONFERENCE

Tag med på virtuel konference, som byder på forskningsoplæg, 
faglige debatter og gode eksempler fra praksis, der kan skubbe 
til vores måde at tænke undervisning, læring, trivsel og kvalitet 
på. Ud over et konferenceprogram særligt målrettet grundsko-
len kan du tilgå danske og internationale keynotes, tværgående 

oplæg og et særarrangement om ordblindhed og andre 
 læsevanskeligheder. 

PRAKSISNÆRE OPLÆG

GRATIS. Hop ind med et klik, og deltag i ét eller flere af de 
gratis oplæg, som de mange udstillere tilbyder. Der er plads 
til alle! Du kan sammensætte dit eget program eller følges 

med relevante kollegaer og faglige sparringspartnere. Passer 
oplægstidspunktet ikke ind i din hverdag, kan du gense langt 

de fleste oplæg efterfølgende. 

UDSTILLING AF LÆREMIDLER

GRATIS. Søg blandt de mere end 100 udstillere af læremidler
og læringsresurser, og vælg dem ud, der er relevante for dig i 
forhold til dit fagfelt. Klik dig ind på den virtuelle stand og lad 
inspirationen begynde. Download messematerialer, book et

møde, få en snak med udstilleren, eller stil spørgsmål via chat-
ten. Du kan også klikke på ’prøv lykken’ for at besøge tilfældige 

udstillere og lade dig inspirere undervejs.

FAGDATE – ET SKARPT SPARRINGSMØDE

GRATIS. Tag på fagdate med pædagogiske konsulenter fra  
CFU, Centre for Undervisningsmidler, og deltag i et kort, 

uformelt fagteammøde med den fælles interesse for emne og 
fag som omdrejningspunkt. Få fx inspiration til din årsplan, vær 

nysgerrig på teknologiforståelse, tal om podcastproduktion  
til danskfaget, leg og læring i tyskundervisningen m.m.  

Du kan vælge mellem 32 fagdates.

Skolemessen og Danmarks Læringsfestival er i 2021 gået sammen om Læringsfestival online. Læringsfestivalen dækker hele undervisningssektoren med 
relevant indhold for alle. Konferenceprogrammet består af særlige spor målrettet dagtilbud, grundskoler, gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddan-
nelse (FGU), erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelser samt et tværgående spor. Derudover kan du tilgå et særligt arrangement om ordblindhed og 
andre læsevanskeligheder.

Vi har købt billet til alle, så alle skolens medarbejdere kan dyrke deres 
nysgerrighed. Nysgerrigheden har vist os at være et kraftfuldt redskab for 
vores ansatte. Muligheden giver anledning til at afprøve, til at finde nye 
veje og ikke mindst til at være eksperimenterende.

Hanne Hansen, skoleleder på Herlev Byskole 

HERLEV BYSKOLE: 
”HER FÅR ALLE MEDARBEJDERE MULIGHED FOR AT DELTAGE”

En af de skoler, som har købt adgang for hele skolens personale til 
Læringsfestival online 2021, er Herlev Byskole. Skoleleder Hanne 
Hansen begrunder valget om fælles deltagelse for alle med, at 
Læringsfestivalen sætter fokus på lærernes kerneydelse - god 
undervisning. Skolelederen har købt en institutionsbillet til Lærings-
festival online. Det betyder, at hele skolens personale får adgang til 
hele festivalen og kan deltage i både konferencen og i udstillingen 
sammen eller hver for sig, som de har tid og lyst til. 

På Læringsfestivalen kan man ud over at få inspiration til egen 
praksis bl.a. møde udviklerne af de nyeste undervisningsteknogier, 
digitale læremidler og deltage i pædagogiske debatter om teknologi-
ens indflydelse på undervisning og uddannelse. 
”Vi har igennem det sidste år bevæget os med lynets hast omkring 
virtuel undervisning, så det er helt naturligt, at vi har sat blikket 
fast på dette område, da vi er overbeviste om, at vores erfaringer 
med dette nye felt kan flytte med ind i en ny skolefremtid”, fortæller 
Hanne Hansen.

Skolens it-vejleder, Sofie Gajhede Studstrup, har i flere år deltaget 
på Danmarks Læringsfestival og glæder sig til at prøve det nye for-
mat på Læringsfestival online: ”Ligesom hvert år glæder jeg mig til at 
deltage i festivalen, for at blive inspireret og dyrke mit fagområde. 
Årets højdepunkter bliver klart Etienne Wenger og debatten med 
Lucas Cone, som jeg glæder mig meget til”, fortæller hun og under-
streger glæden over, at festivalen faktisk bliver til noget i denne tid, 
hvor aflysninger ellers fylder en del. ”Jeg er glad for, at Læringsfe-
stivalen stadig kan afholdes, og at man har fundet en digital løsning. 
Selvom der ikke bliver samme grad af networking involveret, glæder 
jeg mig til samme koncept, dog hjemmefra med en kop the i min 
sofa. Alternativt vil jeg prøve at lave aftaler med nogle kollegaer om 
at deltage i de samme oplæg, så vi kan sætte os i et mødelokale og 
deltage sammen, så vi kan dele oplevelsen og prøve at snakke om, 
hvordan vi kan bruge eller omsætte det til vores egen praksis. 

Konference om faglig kvalitet og trivsel - og coronaerfaringer 
Det er netop denne form for fleksibilitet, som en online version 
af Læringsfestivalen, fremmer. Med det virtuelle format og den 
fordelagtige prismodel er der er lagt op til, at deltagerne kan opleve 
konferencen sammen lokalt på skolen. Det kan fx være en anledning 
til at samles i fag- eller årgangsteam og sammen overvære relevante 
keynote-speakere og oplægsholdere og fortsætte debatten sammen 
efterfølgende. Da sessionerne er tilgængelige efter festivalen, kan 
de senere benyttes til faglige debatter eller temadage på skolerne.

På Læringsfestival online 2021 kan du, som du normalt har kunnet 
på Danmarks Læringsfestival, deltage i den faglige konference. Årets 
aktuelle tema ”faglig kvalitet med fokus på faglige frem skridt og triv-
sel ved brug af nye undervisningsformer, herunder med inspiration 
fra nedlukningsperioden under COVID-19.” Her får du spændende 
perspektiver på aktuelle problemstillinger, ny viden og inspiration til 
egen praksis, når udvalgte forskere, fagfolk, danske og internationa-
le keynote-speakere folder sig ud. 

Praksisfællesskaber og tech-giganter
Du kan bl.a. opleve læringsteoretiker Etienne Wenger, som vil give 
et brush up på den udvikling, hans teori om praksisfællesskaber har 
gennemgået, og i samme anledning reflektere over, hvordan man kan 
arbejde med praksisfællesskaber i en digital tid. Derudover medvir-
ker ph.d. stipendiat ved Aarhus Universitet (DPU), Lucas Cone, i en 
højaktuel debat med Google og Aarhus kommune om tech-giganter-
nes indtog i skolen og hvilken virkning, de har på den måde, vi forstår 
kvalitet, formål og succeskriterier, når vi taler uddannelse.

Konferencen modereres af Politikens uddannelsesredaktør, Jacob 
Fuglsang, og journalist og tv-vært, Lotte Thor, som sammen vil sørge 
for, at der stilles skarpe spørgsmål til oplægsholdere og debattører. 

DELTAGELSE OG PRISER

Alle festivalens aktiviteter er samlet ét sted og med et oversku-
eligt søgesystem, som gør det nemt for dig at finde frem til det, 
du finder relevant. Du kan deltage i den faglige konference ved 
at købe en enkeltbillet til dig selv eller få din skole til at købe 
en institutionsbillet, så alle medarbejdere og ledere får adgang.
 Udstillingsdelen af festivalen med oplæg og fagdates er gratis.

Priser for konferencen

300 kr. for en enkeltbillet

3000 kr. (op til 40 medarbejdere)

5000 kr. (41-80 medarbejdere)

8000 kr. (81 medarbejdere og derover)

Tilmelding til udstilling og billetkøb til  
konferencen på laeringsfestivalonline.dk 

”
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Fjernundervisning: 
Forskerens 
fem gode 

råd 

Klasserumsledelse udfordrer læreren i det virtuelle klasserum. Lillian 
Buus forsker i virtuel undervisning og har gode råd til, hvordan lærere 

motiverer eleverne bag skærmen i denne coronatid. 

O R D  Maria Becher Trier
F OTO  Tor Birk Trads

“Det er ingen hemmelighed, at det er rigtig 
svært”. 

Ordene kommer fra forskningsleder, ph.d. 
Lillian Buus, som forsker i, hvordan man bru-
ger digital teknologi i uddannelsessektoren, 
på Via University College. På den digitale 
Læringsmesse i år holder hun et oplæg om 

digitale læringskompetencer. Hun er især op-
taget af, hvordan man understøtter relationen 
mellem lærer og elev og mellem eleverne ind-
byrdes, når undervisningen er virtuel. 

Lillian Buus har ligesom mange lærere 
oplevet, at det kan være svært at motivere, når 
det skal ske via en skærm. Hendes forskning 

bygger på, at lærerne kan lave en vekselvirk-
ning mellem undervisning i klasserummet og 
digital undervisning. Men hendes pointer kan 
også godt bruges i en tid som nu, hvor det er 
blevet forbudt at mødes på skolen.

“Vi skal huske på, at det her er coronatid. 
Når man ellers planlægger virtuel undervis-
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ning, ville man sætte noget op, som virker 
bedst virtuelt, og andet, der virker bedst, når 
man er sammen. Det her er en helt speciel 
tid”, siger hun.

Derfor er det vigtigt for hende at under-
strege, at den nuværende fjernundervisning 
er endnu mere udfordrende, fordi lærerne 
har haft så kort tid til at omstille sig til, om 
de skal undervise på skolen eller over nettet. 
Men selv om det er svært, mener forskeren, 
at lærerne med få justeringer kan trække på 
mange af de redskaber, de allerede har i deres 
didaktiske værktøjskasser. 

  1
RAMMESÆT 
UNDERVISNINGEN 
TYDELIGT
“Der skal være en tydelighed og en klar 
rammesætning til de forventninger, der er fra 
underviseren til eleverne. Når undervisningen 
foregår virtuelt, skal rammesætningen være 
endnu tydeligere, end når man mødes face to 
face. Læreren skal gøre det helt klart, hvad der 
forventes af eleverne, og også tydeliggøre, hvad 
der foregår i selve rummet”, siger Lillian Buus. 

Et eksempel er måden, som lærerne sender 
elever ud i grupper på i den virtuelle verden. 

“Især i den sammenhæng har man som un-
derviser ikke helt den samme føling med ele-
verne. Hvis de sidder i klassen og er opdelt i 
grupper, kan man jo godt fornemme, hvad der 
foregår i grupperne. Det kan man ikke online. 
Men i både Zoom og Teams kan man som læ-
rer hoppe ind i grupperne. Her er det vigtigt, 
at man italesætter, hvad man har tænkt sig at 
gøre, og hvilken rolle man som lærer har. Man 
kan enten sige: I kan forvente, at jeg kommer 
ind i gruppen. Eller: Jeg er i det fælles rum, 
og I kan hoppe ind og hente hjælp. Her er det 
meget vigtigt at være tydelig”. 

En anden vigtig ting er at forklare elever-
ne, hvorfor de skal have kameraet tændt. 

“Det er simpelthen godt at kunne se, hvor 
man er. De fleste vil synes, det er mærkeligt, 
hvis underviseren ikke har kamera på, men 
de synes ikke, at de selv behøver det. Men 
det at se, hvor man er, giver en samhørig-
hedsfølelse”, siger Lillian Buus og erkender, 

at nogle har det svært med at lukke klassen 
ind i hjemmet. 

“Det er en megasvær balance. Vores stude-
rende har ofte kameraet slukket eller en sløret 
baggrund. Der sker en intimitet, når andre 
kommer ind i det værelse, man sidder i”, siger 
Lillian Buus og opsummerer: ”Min pointe er, at 
klasserumsledelsen skal være endnu tydeligere 
virtuelt end i et rigtigt klasseværelse, for vi er i 
en ny kultur. Man bliver nødt til at være tydelig 
og give det tid, før det kan rodfæste sig”. 

  2 
SKAB PLADS 
TIL DET
UFORMELLE 
Rummet til tavshed, småsnak og refleksion 
er meget klemt i den virtuelle undervisning. 
Derfor er det godt, hvis læreren skaber plads 
til det uformelle samspil.

“Hvordan giver vi plads til tavsheden, når vi 
sidder i det virtuelle rum? For når den opstår, 
virker den mere akavet, end den gør, når vi er 
sammen. Hvis man beder eleverne om at re-
flektere over noget, så skal man også som un-
derviser træde tilbage og give dem tiden til det 
og ikke regne med, at de zapper over til noget 
andet, fordi man som lærer ikke har samme 
kontrol som i det fysiske klasseværelse”. 

“Når man arbejder i et virtuelt miljø, 
tænker læreren hurtigt, at eleverne ikke skal 
have lige så lang tid, som de får i klassevæ-
relset. Men der skal være tid til, at de kan nå 
at tænke sig om og sige noget”, siger Lillian 
Buus og peger på, at det betyder meget for 
relationsopbygningen mellem lærer og elev i 
den virtuelle skole: 

“Når der er flere end tre-fire elever, så bli-
ver det svært at have den uformelhed, man 
kan have i et klasseværelse. Det er svært 
at chitchatte. Det kan blive meget effektiv 
undervisning og meget lige på og hårdt. Man 
må tænke på, hvordan man bløder det op”.

Hendes forskning viser også, at det er en 
stor ulempe, at der tit er 28 personer i det 
virtuelle rum.  

“Så kan man ikke bare lige sige noget til 
sidemanden eller spørge læreren om noget. 

Hvordan giver man plads til den del? 

Lillian Buus er forsknings-
leder og ph.d. på Forsk-
ningscenter for pædagogik 
og dannelse på Via Univer-
sity College. Hun har 
særlig viden om digitalt 
understøttet undervisning, 
design af digitalt medieret 
undervisning, onlineunder-
visning, anvendelse af 
teknologier i uddannelse 
og teknologiforståelse. 
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Hvordan kan man have én til én-kontakt, når 
alle er på? Det må man som lærer skabe rum 
til”, siger Lillian Buus. 

Hun mener, at den enkelte lærer er nødt til 
at finde en løsning, der passer til den person, 
man er.  

“Der er meget forskellige løsninger. Man 
kan have en digital kontortid eller for eksem-
pel et timeslot på ti minutter før og efter 
undervisningen, hvor der er rum til at snakke 
og spørge. Men igen handler det om at ram-
mesætte det meget tydeligt. Det er noget, 
man skal øve sig på”. 

Når det handler om at hjælpe eleverne med 
at skabe relationer indbyrdes i en onlinetid, 
kan det være godt at sætte dem til fysiske ak-
tiviteter, som de så deler erfaringer med over 
skærmen. 

“Jeg har hørt eksempler på fælles bageti-
mer eller løbeklubber, hvor eleverne skulle 
planlægge løberuter, der bliver til et dyr, når 
de tegner dem ind på et kort. Det, læreren 
gør, er at lægge op til uformelle, men stadig 
faglige aktiviteter, som hjælper dem til at 
finde relationer”.  

“Det vigtige er, at man som lærer giver 

plads til eftertænksomhed og tavshed. Vi er 
vant til den her summen, og at man kan se 
sine elever. Man føler sig meget alene bag 
skærmen, når der bliver tavst. Men det er, li-
gesom hvis man har små børn: Lad være med 
at gå ind til dem, lige så snart de begynder 
at græde. Giv dem lige et minut. Så kan det 
være, de finder ud af det”.

  3 
SKAB VARIATION 
I MATERIALER 
OG ØVELSER

I en stringent virtuel undervisning som den, 
de fleste lærere står midt i nu, er det en god 
ide at variere med de forskellige medier i un-
dervisningen, mener Lillian Buus.  

“Jeg vil gerne tale for, at man laver sin 
forberedelse med video eller podcast. Altså at 

CORONA SENDER 
LÆRINGSFESTIVAL 
ONLINE

Sidste år blev de faste årlige arran-
gementer Læringsfestival og Skolemes-
sen aflyst på grund af coronapandemi-
en. I år er Skolemessen og Danmarks 
Læringsfestival gået sammen om et 
fælles digitalt arrangement med fokus 
på faglig kvalitet, trivsel og erfarin-
gerne med fjernundervisning.

Udstillingsdelen med oplæg fra pæda-
gogiske undervisningskonsulenter og 
præsentationer fra udstillerne af 
læremiddel og læringsresurser er 
gratis at klikke sig ind på online, 
mens den faglige del af konferencen 
med oplæg fra danske og internationa-
le forskere samt den efterfølgende 
debat kræver billet.
Læringsfestival online 2021 finder 
sted den 1.-4. marts.

Læs mere på 
laeringsfestivalonline.dk

bøger  e-bøger  spillefi lm  tv-udsendelser  materialesæt  vejledninger

Tag på fagfestival fra dit skrivebord
– og få sparring og idéer til læremidler fra CFU

GRATIS– men husk � lmelding

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler
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“Det er svært at chitchatte. Det kan 
blive meget effektiv undervisning og 
meget lige på og hårdt. Man må tænke 
på, hvordan man bløder det op”.

man bruger nogle virtuelle medier, som elever-
ne kan arbejde med. Jeg ved, at underviserne 
bruger tid på, hvordan de skal være i det her, 
og så kan det være svært have tiden til at udar-
bejde ekstra materialer. Men jeg har set mange 
gode eksempler på matematikundervisning, 
hvor læreren bruger en video, så tjekker ele-
verne ind og ser videoen og laver en øvelse”. 

Hun mener, at tiden er til, at lærerne afprø-
ver multimodaliteten – også selv om lærerne 
ikke føler sig helt hjemme i de forskellige 
medier. 

“Det handler om at få det skabt lidt hen 
ad vejen og prøve det af. Det er en kultur, vi 
forandrer. Hvis man kan få både tekst, video, 
billeder og lyd ind på forskellig vis, så virker 
det rigtig godt. Det kan give noget pause, hvis 
man kan tage lyd i ørerne og lytte i stedet for 
at være på skærmen. I det hele taget er det med 
at se små videosekvenser noget andet end at 
være til stede online og lytte til underviserens 
præsentation. Eleverne kan gøre det i eget tem-
po, og det tiltaler nogle”, siger Lillian Buus.

Hun understreger, at det er vigtigt at give 
tid til, at det nye forankres, og at man som 
lærer skal tro på den didaktik, man tænker 
flermodaliteten ind i.

  4 
LÆRING SKER 
OGSÅ UDEN FOR 
SKÆRMEN
Lærerne bør overveje og være tydelige om-
kring, hvornår undervisningen er synkron 
– det vil sige, at lærer og elever er samtidig 
på skærmen – og hvornår undervisningen er 
asynkron, hvor lærer og elever ikke er samti-
dig på skærmen, mener Lillian Buus. 

“Det er en udfordring, for vi skal lære, at 
det er okay at være asynkron. Det at være 
asynkron er også undervisning. Der er en 
tendens til, at hvis du kan lave det ved siden 
af det, som sker på skærmen, så er det ikke så 
vigtigt. Man skal tænke mere i det asynkrone 
og give pladsen til at arbejde selv og også 
legitimere det”.

Når Lillian Buus understøtter undervisere 
på Via University College med at omlægge 
til virtuel undervisning, er netop det synkrone 
og asynkrone noget, hun forsøger at gøre dem 
meget bevidste omkring.

“Jeg ville tænke meget over, hvad det er for 
nogle øvelser, og hvilken forberedelse elever-
ne skal lave, så kan vi arbejde mere i dybden 
med det, når vi mødes synkront. Det handler 
om at passe på, at det ikke bliver to timer med 
opgaver, eleverne bliver sat til. Men det er 
heller ikke det, jeg hører, der sker i folkesko-
len. Netop i folkeskolen er lærerne gode til at 
sætte ting i gang og så med jævne mellemrum 
vende tilbage til det”. 

 5 
STYRK ERFARINGS-
UDVEKSLING 
MELLEM LÆRERNE
I det hele taget mener forskeren, at folke-
skolen har frie muligheder for at planlægge 
undervisningen.

“Lærerne har en god føling med deres 
elever og klasser, de forsøger at tage udgangs-
punkt i det, de ved om eleverne. Der, hvor 
jeg er nervøs i folkeskolen, er, om der er den 
opbakning og pejling til, hvordan man digitalt 
didaktisk planlægger det her fjernundervis-
ning”, siger Lillian Buus.

Tema om 
epidemier
Få inspiration til 
forskellige vinkler, fx:

• Vacciner
• Coronavirus
• Den Spanske Syge
• Koleraepidemien i

København 1853
• Konspirationsteorier

Faktalink.dk – en livline i 
historie og samfundsfag.

Mød Faktalink på 
Læringsfestival 
online 2021
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Hun er nervøs for, om skolerne får etableret den sparring og erfa-
ringsudveksling, som lærerne har brug for, når omstillingerne sker så 
hurtigt, som tilfældet er i en coronatid.  

“Det er rigtig vigtigt hurtigt at få etableret erfaringsudveksling. Der 
bliver forsket rigtig meget i de her ting, men lige nu bliver vi nødt til at 
være hurtigere og mere omstillingsparate – også i forskningsverdenen”, 
siger hun og peger på, at god videndeling ofte sker i uformelle fora, og 
at ledelsen har en stor rolle i at få etableret rammer, der giver mulighe-
der for, at lærerne kan lære af hinanden.   

“Ledelsesmæssigt betyder det meget, at man får etableret de her lidt 
mere uformelle virtuelle sammenkomster til erfaringsudveksling. Jeg 
kan have en nervøsitet for, at lærerne står alene med de her ting. Ledel-
sen må sørge for erfaringsopsamling og sikre, at lærergrupperne deler 
viden”. 

Det behøver ikke blot at ske på officielle møder. 
“Jeg tænker, at små uformelle virtuelle sammenkomster kan virke. 

Man skal forsøge at skabe plads til det, og det behøver ikke altid at 
være en fredag eftermiddag”, lyder det fra Lillian Buus.  

Hendes fornemmelse er, at mange lærere er gode til at udveksle læ-
ringsmaterialer og erfaringer, og hendes opfordring er, at alle deler så 
meget som muligt. 

“Lad os inspirere hinanden, for der er sindssygt mange initiativer 
i gang. Der er mange, der har tænkt rigtig meget godt, og mange har 
allerede fundet ud af, hvad der fungerer”. 

mbt@folkeskolen.dk

“Jeg kan have en nervøsitet for, at lærerne står alene med de 
her ting. Ledelsen må sørge for erfaringsopsamling og sikre, 
at lærergrupperne deler viden”.

Når Lillian Buus selv underviser, tænker hun bevidst i samspillet 
mellem den synkrone og asynkrone læring.

w

Vi ses til

LÆRINGSFESTIVAL
online

Merlin P. Mann
Copydan Tekst & Node præsenterer

”Blodkongens datter 
– fantasy, fiktion og historieformidling”

Oplæg 1. marts
og til streaming i dagene efter

Fotograf: Kim Ahm



Læs mere her:
Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster er i gang.
Danmarks Lærerforening går som altid efter en forhandlingsløsning, men 
derfor skal Danmarks Lærerforening alligevel være forberedt på, at over-
enskomstforhandlingerne evt. kan medføre en konflikt. Det kan f.eks. være, 
at Danmarks Lærerforening varsler strejke, eller at arbejdsgiverne varsler 
lockout, som det skete i 2013.

Hovedstyrelsen og kongressen har truffet en række beslutninger i forbindelse 
med konfliktberedskab. Nedenfor kan du læse om de beslutninger, der er taget 
i den forbindelse, og om nogle vilkår, som er vigtige at være opmærksom på.

Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der har konfliktret. Derfor er det kun 
overenskomstansatte, der bliver udtaget til konflikt. En konflikt betyder, at du 
evt. skal nedlægge arbejdet. Da der er tale om en kollektiv konflikt, kan du ikke 
som enkeltmedlem selv bestemme, om du vil nedlægge arbejdet.
Konfliktstederne udtages efter et sæt principper, som vedtages af hovedsty-
relsen. Vi vil koordinere udtagningen med andre organisationer, hvis vi skal 
sammen i konflikt. Du kan også komme i konflikt, hvis arbejdsgiverne vælger 
en lockout, dvs. beslutter, at du ikke må møde op på arbejdspladsen.

Hvornår ved du, om du er omfattet af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udtaget til konflikt, så snart konfliktsteder-
ne bliver offentliggjort. På Danmarks Lærerforenings område sker offentliggø-
relsen af konfliktsteder, når der udsendes konfliktvarsel. 

Er du udtaget til konflikt, får du efter offentliggørelsen tilsendt forskelligt ma-
teriale fra foreningen. Derfor skal du huske allerede nu at give din lokale kreds 
besked, hvis du:
• skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
• skifter skole og/eller ansættelseskommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får foreningen automatisk.
Endvidere skal du sikre dig, at din mailadresse på dlf.org/»Min side« er korrekt, 
da vi kun henvender os til dig via mail. Danmarks Lærerforening opfordrer 
til, at du oplyser en privat e-mailadresse, idet du som udgangspunkt ikke har 
adgang til din arbejds-e-mailadresse under en konflikt.

Konfliktstøtte
Hvis du udtages til konflikt, får du udbetalt konfliktstøtte fra foreningens »Særlig 
Fond«. Konfliktstøtten udbetales til dig i form af et lån eller som egentlig støtte. 

Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldelsen er begrænsede rettigheder til 
økonomisk og juridisk bistand i en periode i Danmarks Lærerforening — i 
typisk 1 år. Dette omfatter derfor også muligheden for at få konfliktstøtte. 
Kontakt derfor din TR eller den lokale kreds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine 
medlemsforhold er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal medlemmerne betale konfliktkontingent. 
Hovedstyrelsen fastsætter først konfliktkontingentet, når omfanget af konflik-
ten er kendt. Konfliktkontingentets størrelse vil være afhængig af, hvor mange 
medlemmer der skal i konflikt, og hvor længe konflikten løber.

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, skal de medlemmer, der 
ikke er udtaget til konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig Fond. 
Konfliktkontingentet vil blive fastsat af hovedstyrelsen efter et 
princip om, at alle skal bidrage solidarisk til konflikten. 

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten kommer til at »kollide-
re« med ferieperioden, vil ferien blive suspenderet, medmindre 

ferien allerede er begyndt ved konfliktens start. Det betyder ikke, at du mister 
din ferie — du vil blot skulle afvikle den på et senere tidspunkt.

Af hensyn til planlægningen af din private ferie skal du derfor være opmærk-
som på, om en evt. rejse kan afbestilles/flyttes til et andet tidspunkt, hvis du 
skal deltage i en konflikt. Du vil ikke kunne få et evt. økonomisk tab pga. mistet 
ferierejse dækket via konfliktstøtten.

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan foreningen, 
kredsene og de enkelte medlemmer skal forholde sig under en konflikt. De er 
gengivet nedenfor:

Forudsætninger:
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og inddrager principielt hele for-
eningen og alle medlemmer uanset konfliktens konkrete omfang. 

I forbindelse med en konflikt forudsættes,
• at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet strategi for konflikten,
• at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder konkrete aktivitetsplaner,
• at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktperiodens udstrækning, er 

aktive i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteter, der styrker medlemssam-
menholdet og skaber opmærksomhed om konflikten og dens formål,

• at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdygtige i hele  
konfliktperiodens udstrækning,

• at alle medlemmer bakker op om konflikten,
• at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager under konflikten,
• at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter:
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsene 
eller foreningen centralt iværksætter. Det forudsættes, at man kan komme til 
stede og deltage med mindst en dags varsel. 

Medlemmer, overenskomstansatte og tjenestemænd, som ikke modtager 
konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt iværk-
sætter. For denne gruppe undtages arbejdstid og planlagte ferieperioder. 

Ved deltagelse forstås:
• at medvirke i udadrettede aktiviteter (f.eks. strejkevagtvirksomhed, demon-

strationer, udstillinger, uddelinger og spotaktioner),
• at medvirke i indadrettede aktiviteter (f.eks. fællesmøder, informationsmø-

der og andre sammenholdsskabende arrangementer) og
• at udføre praktiske arbejdsopgaver (f.eks. deltagelse i arrangementsgrup-

per, pressegrupper, fremstilling af materiale og kontakt til lokale medier, 
forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, lave kaffe, male bannere og være 
telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. Aktiviteter varsles normalt med 
minimum 1 dag.

Konsekvenser

Hovedstyrelsen tilkendegiver:
• at medlemmers manglende opbakning kan føre til bortfald af konfliktstøtte,
• at eksklusion kan komme på tale som reaktion på manglende opbakning 

(vurderet som foreningsskadelig virksomhed).

Mere information
Jo tættere vi kommer på en evt. konfliktsituation, jo mere vil informationer-
ne om konfliktforhold blive intensiveret. Der vil løbende blive informeret om 
selve OK-forhandlingerne her i Folkeskolen. Men de fleste informationer om 
konfliktforhold, bl.a. mere detaljerede konfliktvejledninger, vil du kunne finde 
på foreningens hjemmeside på www.dlf.org, når og hvis det bliver aktuelt. 
Desuden får din lokale kreds og din TR løbende de nødvendige informationer, 
så du kan også henvende dig her, hvis du har spørgsmål.

Hvis du bliver omfattet af konflikt i
forbindelse med OK 21
•  Vil du som medlem af DLF kunne få økonomisk hjælp.
•  Skal du eventuelt holde ferie på et andet tidspunkt.
•  Skal du sikre dig, at dine medlemsforhold er i orden.
•  Skal du sikre dig, at foreningen har de korrekte oplysninger  
   om dig, herunder oplysninger om din private e-mailadresse.
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Netop nu knokles der i alle dele af foreningen 
for at udrulle intentionerne og reglerne i A20. 
Rom blev ikke bygget på én dag, og således 
må vi også forvente, at arbejdstidsaftalens 
fulde potentiale tager tid at realisere.  

A20 er en hel og fuld arbejdstidsaftale, der 
kan fungere i sig selv eller suppleres gennem 
indgåelse af en lokalaftale mellem kreds og 
kommune. Uanset hvilket spor man slår ind 
på, kræver en arbejdstidsaftale, at parterne på 
alle niveauer engagerer sig i realiseringen af 
den og bidrager til et dybfølt og forpligtende 
samarbejde mellem ledelse og lærere som af-
sæt for arbejdet med elevernes undervisning, 
trivsel og udvikling.    

Det har i mange år været foreningens 
kongstanke, at en arbejdstidsaftale skal un-
derstøtte professionens og skolens udvikling. 
Siden 2013 har den tænkning været stærkt 
udfordret, men med A20 har vi igen en fælles 
målsætning med vores arbejdsgivere om at 
skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, 
understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den 
professionelle kapital.

Al begyndelse er svær, og de senere år 
har måske aflært os noget af det vigtige, vi 
nu skal sætte i scene; indflydelsen på egen 
arbejdsplads. Vi foreningsvalgte har et særligt 
ansvar for at gå forrest i kulturforandringen – 
med tillidsrepræsentanten som frontløber på 
den enkelte arbejdsplads. Det er imidlertid alle 
os medlemmer i fællesskab, der er foreningen, 
og vi har brug for alle gode medlemskræfter 

til at gennemføre helt nødvendige forbedrin-
ger af vores arbejdsvilkår og forandringer af 
centrale forhold i og omkring skolen. 

Skoleårets planlægning står for døren, og 
det er første anledning til at erobre tabt land. 
Samtidig med at vi ihærdigt arbejder for flere 
resurser til skolen, skal vi involvere os i, hvor-
dan de forhåndenværende resurser anvendes. 
Der er mange steder mulighed for at fokusere 
mere konsekvent på kerneydelsen og dermed 
sikre en rimeligere sammenhæng mellem un-
dervisning, forberedelse og samarbejde – før 
der prioriteres resurser til andet. I de drøftel-
ser har tillidsrepræsentanten i særdeleshed 
brug for en hånd i ryggen fra lærerkollektivet.   

Mit ønske for det nye år er, at vi med A20 
som aftalegrundlag for alvor får vendt skuden. 

“Vi forenings-
valgte har et 
særligt ansvar 
for at gå forrest 
i kulturforan-
dringen”. 

Vi har brug for alle 
gode medlemskræfter

DLF MENER
AF MORTEN KVIST 
REFSKOV
formand for 
overenskomst-
udvalget i dlf

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

Stop det nu 
“Dataidiotien vil ingen ende tage. Trods 
at det er påvist, at de nationale test ikke 
er valide og dermed ubrugelige, skal de 
gennemføres trods nødundervisning”.

CHRISTIAN WADSKOV, bestyrelsesmedlem i 

Folkeskoleforældre

“Så ude af trit med, hvad der sker i folke-
skolen og samfundets kamp mod corona”.

JAN CHRISTIAN HANSEN, lærer

“Forkert. Simpelthen”.

KRISTOFFER HØYRUP SØRENSEN, 
kredsstyrelsesmedlem i Aalborg Lærer-
forening og hovedstyrelsesmedlem i 
DLF

Uddrag af kommentarer til artiklen: 
“Ministeriet: Nationale test på alle 
skoler fra 1. marts til 11. juni”

Debat
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Debat

Luk mig ind før næste 
lockout 

Jeg er tranieelærerstuderende. Jeg blev, lige-
som 2.763 andre, tilbudt en studieplads på et 
af landets seminarier i sommeren 2020. Som 
trainee er jeg fuldtidsstuderende, samtidig 
har jeg en fast 25-procentsstilling på en fol-
keskole i Fredericia, hvor jeg tre formiddage 
om ugen er med til at undervise 4.c og 4.d i 
dansk og håndværk og design. 

Jeg er ansat på lige vilkår med de færdi-
guddannede lærere på skolen, blot på nedsat 
tid. Alligevel vil Danmarks Lærerforening 
(DLF) ikke optage mig. Jeg er henvist til 
at være medlem i studenterforeningen: Læ-
rerstuderendes Landskreds (LL). Jeg er fint 
tilfreds med mit medlemskab hos LL, men 
jeg er frustreret over, at jeg ikke må være 
med til at betale ind til den overenskomst, 
jeg er ansat på, og at jeg ikke må betale ind 
til den fælles strejkekasse, særligt i et år med 
overenskomstforhandlinger. 

Jeg og mine medstuderende på traineelæ-

reruddannelsen står rigtig skidt, hvis det (mod 
forventning) skulle komme til en konflikt i 
forbindelse med overenskomstforhandlinger-
ne, for da vi ikke er medlemmer, har vi natur-
ligvis heller ikke ret til konfliktstøtte. 

Men det er ikke kun konfliktstøtten, der 
går mig på. Lærerforeningen har en organi-
seringsgrad, der er uovertruffen. Stort set alle 
lærere i den danske folkeskole er medlem i 
DLF, og sådan skal det være. Men det kom-
mer ikke af sig selv. Medlemsorganisering 
kommer, når tillidsrepræsentanter landet over 
præsenterer vigtigheden af medlemskab for 
nyansatte, og her uddanner vi altså en stor 
gruppe lærere, som ikke lukkes ind i det 
faglige fællesskab, fordi DLF’s vedtægter går 
imod. På den måde risikerer DLF at sætte 
den gode og vigtige medlemsopbakning på 
højkant. Derfor, Gordon og resten af hoved-
styrelsen, tænk jer nu om. Få ændret vedtæg-
terne, og luk os ind i fællesskabet! 

 KATHRINE MØLLER, traineelærerstuderende på UCL Jelling 

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 tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Kære Kathrine
Jeg læser dit brev med stor begejstring, da du 
sætter præcise ord på, hvad et fagforenings-
fællesskab betyder, og hvorfor det er vigtigt 
at være en del af – tak for det. Derfor vil jeg 
også gerne understrege, at du som medlem af 
Lærerstuderendes Landskreds (LL) er en del 
af Danmarks Lærerforening (DLF) og dermed 
en del af fagforeningsfællesskabet. 

LL er en kreds i DLF, hvor der naturligvis 
tages højde for, at medlemmerne er stude-
rende. Lærerstuderende er først og fremmest 
studerende – også selv om man har en del-
tidsbeskæftigelse, som du og dine medstude-
rende på traineelæreruddannelsen har. Derfor 
er jeres kreds LL.

Medlemmer af LL, som også har ansæt-
telse, kan i det daglige altid henvende sig til 

tillidsrepræsentanten på skolen og ligeledes 
henvende sig til den lokale lærerkreds, som 
kan hjælpe med spørgsmål, der knytter sig 
til arbejdet på skolen. Helt på samme måde 
som de øvrige medlemmer rundtom på sko-
lerne.

Vi arbejder ved alle overenskomstforhand-
lingerne på at opnå et resultat, så vi undgår 
en konflikt. Skulle vi alligevel havne i en 
lockout her i 2021, vil du og dine medstude-
rende, som er i fast deltidsbeskæftigelse og 
medlem af LL og dermed DLF, blive omfat-
tet af vores konfliktberedskab. Det gjorde sig 
også gældende ved lockouten i 2013.

Med venlig hilsen Thomas Andreasen, 
formand for arbejdsmiljø- og organisations-
udvalget i DLF

SVAR FRA DLF 

Den danske 
Lærerstands
Begravelseskasse
Fra alle skoleformer optages 
lærere og lærerægtefæller/
samlevere og ligeledes 
pædagoger, der ikke er fyldt 
50 år. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller 
e-mail: jmejlgaard@mail.tele.dk 
eller søg på www.ddlb.dk for 
nærmere oplysninger  
vedr. indmeldelse.

Der kan tegnes forsikringer 
på op til 25.000 kr. Sidste 
årspræmie betales det kalen-
derår, hvor man fylder 70 år.

Meld dig ind i Den 
danske Lærerstands 
Begravelseskasse, så du på 
denne måde kan sikre dine 
nærmeste en økonomisk 
hjælp til dækning af de ret 
betydelige udgifter, der altid vil 
være i forbindelse med død og 
begravelse. Indmeldelsen skal 
som nævnt ske, inden man 
fylder 50 år.

Der blev i året 2020 for 23 
afdøde medlemmer udbetalt 
en begravelseshjælp på 
397.345 kr. – heraf udgjorde 
bonus 161.845 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057



32

Blogs

Nødundervisning:
Brug yoga 

i idræt
De sidste to uger har vi haft yoga på programmet i idræt i min 6. klasse.  
En aktivitet, som kan laves hjemmefra, ude, inde, alene eller sammen med  
resten af familien.

“Man får en 
fysisk oplevelse 

sammen med 
andre – noget, 

vi ellers har 
svært ved at løse 

i onlineidræt”.  

Af Trine Hemmer-Hansen, idrætslærer 
på Virupskolen og faglig rådgiver for 
idrætsnetværket på folkeskolen.dk

Jeg vil gerne have mine elever op af stolen, 
væk fra skærmen og mod mere fokus på at 
bruge deres krop. Derfor bad jeg forleden 
mine elever om at lægge sig ned på gulvet – 
gerne med en lille måtte under ryggen. Her lå 
hele klassen så klar. Jeg viste tre yogaøvelser, 
som alle forsøgte at lave. Alle havde undervejs 
kamera på, så vi kunne se hinanden. Det giver 
trods afstanden imellem os en følelse af nær-
hed, som vi i den grad mangler i denne tid.

Efter mine få øvelser havde jeg delt klassen 
i mindre grupper. Her skulle de i hver gruppe 
finde nye yogaøvelser ved hjælp af nettet. 
Sammen fandt de øvelser, som de skulle øve 
og lave sammen. Til sidst mødtes vi hele klas-
sen igen, og her sluttede vi af med nogle af de 
nye øvelser i fællesskab.

Yogaøvelserne kræver ikke meget plads, 
ingen redskaber, og aktiviteten kan lægges 
ind i en stram hjemmearbejdsdag. Derfor kan 
øvelserne også bruges sammen med de andre i 
familien, som også sidder lidt for meget foran 
en skærm. Mine to børn var for eksempel med 

på gulvet til yogaøvelserne, hvilket både er 
underholdende og godt for kroppen.

FOKUS PÅ MINDSET
Men hvad er det, yoga kan, som jeg i denne 
tid ser er vigtigt for mine elever? Først og 
fremmest gør yoga dig gladere, det hæver dit 
energiniveau og får dig også til at øge din 

koncentrationsevne. Man tænker klarere efter 
en session.

Samtidig får man en fysisk oplevelse sam-
men med andre – noget, vi ellers har svært 
ved at løse i onlineidræt. I denne tid mærker 
og føler vi ikke andre, som vi tidligere har 
gjort. Generelt definerer vi os selv gennem 
mødet med andre, men for tiden er vi for det 
meste med familien. Det vil sige, at unge 
menneskers identitetsarbejde i det sociale felt 
er på standby i skoleregi.

Yoga kan som en erstatning hjælpe frem 
mod en større kropsbevidsthed, og når vi nu 
ikke kan møde andre, så er det måske på tide, 
at vi tager os tid til at møde os selv. I en tid 
med sociale medier, sociale felter på kryds og 
tværs samt et hav af idealer at leve op til er 
yoga måske den træning, der kan lindre vores 
nervesystem for en stund.

Min oplevelse af fælles onlineyoga var med 
en lidt kryptisk formulering, at vi sammen 
formåede at søge ind i os selv. Her kan yoga 
noget helt essentielt.
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Fra fagene

MADKUNDSKAB Christian Bunk 
Svane fjernunderviser, mens han 
– og hans elever – laver mad til 
familien derhjemme. 

”Eleverne har pligt til at møde 
op til undervisningen, og jeg har 
skrevet til forældrene på Aula, 
at vi skal lave mad. Så sender 
jeg en opskrift til forældrene, så 
de kan se, hvad de skal købe 
ind”, forklarer Christian Bunk 
Svane, der er lærer på Øster-

markskolen i Aars i Vesthim-
merland. Han har madvarerne 
og computeren på sit køkken-
bord. ”Nogle gange løfter jeg 
computeren og retter kameraet 
ned mod skærebrættet og 
fortæller dem, hvordan de kan 
snitte. Så kan jeg dirigere dem, 
så de har den rigtige teknik”.

NATURFAG OG MATEMATIK 
Hvad betyder eksponentiel 
vækst egentlig? Det bliver 
meget tydeligt, når de tidligere 
supernørder Kåre og Emil fra 
DR’s ”Nørd” fortæller om den 
britiske mutantcorona B117 og 
meget illustrativt viser, hvor 
meget den kan vokse, hvis vi 
ikke passer på. 

Én ny video om ugen har de 
to tidligere nørder fået penge 
til fra Novo Nordisk Fonden. 
Filmene kan ses på YouTube, 
hvor der kommer en ny video 
hver onsdag. Der er allerede 
videoer om brintraketter, 
ildtornadoer, rødkålsforsøg og 
hjemmelavet slim. Og om hvor 
meget en pind i en flaske med 
ukogte ris egentlig kan bære 
– det er rigtig meget!

”Vi vil gerne bruge fascinati-
onen hos børnene, skabe 

begejstring og interesse for 
naturfagene. Meget gerne med 
noget faglighed, noget 
perspektiv”, siger Emil Nielsen. 
”Vi tænker meget på formidlin-
gen, men vi er ikke undervise-
re. Vi vil meget gerne under-
støtte det faglige, og måske 
kan vores videoer også bruges 
som introduktion til emner 
som undertryk, tilstandsfor-
mer, energi, elektrolyse eller 
noget af alt det andet, vi har 
lavet film om”.

I hele 2021 vil der komme en 
ny video hver uge, og der er 
allerede 35 videoer tilgængeli-
ge på YouTube. Elever og 
lærere er også velkomne til at 
skrive til de to og komme med 
forslag til nye videoer.

Nørderier om mutantcorona
Én ny video om ugen fra tidligere supernørder

folkeskolen.dk/naturfag
folkeskolen.dk/matematik

folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

MUSIK På Jels Skole i Vejen 
Kommune bliver eleverne budt 
velkommen til deres musiktime 
af en ond stemme i et virtuelt 
escaperoom, når de logger ind 
på deres computer derhjem-
me. Musiklærer Arne Widding 
Nielsen har nemlig brugt rigtig 
meget tid på at finde nye 
undervisningsmetoder til sin 
fjernundervisning. Derfor deler 
han også gerne sit undervis-
ningsmateriale og opfordrer 
andre til at gøre det samme: 

”Hvis alle lærere, der er 
dygtige til den her form for 
undervisning, deler, så får vi 
meget tilbage igen. Mange af 
os er jo kommunalt ansatte, så 
vi kan lige så godt hjælpe 
hinanden. Hvis det, jeg har 
lavet, kan give 1.000 timers 
undervisning, ville det da være 
megafedt”.

Musiklærer: 
Del din 
fjernundervisning

www.folkeskolen.dk/
musik

folkeskolen.dk/
historieogsamfundsfag

Aftensmad er en del af undervisningen

Internationalt 
samarbejde 
under pandemi

HISTORIE OG SAMFUNDSFAG 
Hvad der skulle have været et 
eTwinning-projekt på Langeli-
nieskolen i København om FN’s 
verdensmål og børns rettighe-
der, tog en pludselig drejning, 
da coronapandemien lukkede 
skoler verden over. De danske 
elever kom nemlig i kontakt 
med elever fra 50 skoler i 
udlandet. 

”Eleverne erfarede på en 
meget konkret måde, at alle 
var berørte af corona. Men det 
blev også pludselig meget 
tydeligt, hvor store forskellene 
var på, hvordan pandemien 
havde ramt skolerne”, siger 
Charlotte Rørbøl, lærer og 
international koordinator på 
Langelinieskolen. 

eTwinning er en del af EU’s 
Erasmus-projekt og er en sam-
arbejdsplatform for skoler.
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Tema/Inklusion

Andelen af elever i specialundervisning er stort set tilbage på samme niveau, 
som da debatten om inklusion begyndte for ti år siden. En af de væsentligste 
årsager er, at lærerne står alene med opgaven i klassen, forklarer eksperter 
og PPR-ledere. De anbefaler, at skoler og kommuner bruger de høstede 
erfaringer til at gå nye veje.

Skolerne sender stadig flere elever i special-
tilbud, og i dag er inklusionsgraden nærmest 
tilbage på samme niveau som for ti år siden. 
Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

Inklusionen toppede fra 2014 til 2016. 
Dengang gik 95,1 procent af eleverne i almen 
skole. Men i sidste skoleår var det skrumpet 
til 94,4 procent. Det er kun 0,1 procentpoint 
højere, end da segregering og inklusion for 
alvor kom på dagsordenen i 2011 med et poli-
tisk ønske om at inkludere langt flere elever i 
almenskolen.

Der er flere årsager til den lavere grad af 
inklusion, mener Jette Lentz, formand for 
Pædagogisk Psykologisk Forening. Blandt 
andet henvises flere børn i dag til psykiatrisk 
udredning.

“Når et barn får en diagnose, er der tendens 
til at indstille eleven til specialundervisning. 
De sociale muligheder på internettet spiller 
også ind. Mange stræber efter at fremstå per-
fekte, og det gør sårbare elever ekstra sårbare 
både fagligt og socialt”, siger Jette Lentz.

Ud over flere børn med diagnoser fik lærer-
ne ændret deres arbejdstid i 2014, så de skal 
undervise mere. Derfor har de mindre tid til at 
tage sig af sårbare elever, tilføjer Jan Kirke-
gaard, som for nylig gik på pension efter tyve 
år i spidsen for PPR (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) i Aarhus.

“Sårbare elever kan være i klassen med en 
hjælpende hånd, men når læreren har mindre 
tid til at række hånden ud, kommer de let til 
at hænge perifert i klassen. Samtidig betyder 
en ny folkeskolelov, at mere skal nås, læres og 
præsteres, og det har nogle børn svært ved at 
følge med i. Derfor falder valget på et special-
tilbud med en bedre normering”, siger han. 

For inklusion kommer ikke af sig selv, be-
toner Jette Lentz. De seneste ti år har vist, at 
lærere har brug for hjælp til at løse opgaven.
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“Der er brug for specialpædagogiske kom-
petencer i almenskolerne, men den kapacitet 
er ikke blevet bygget tilstrækkeligt op”, siger 
hun og bakkes op af to inklusionsforskere.

“Vi har forstået inklusion som noget, der 
ikke involverer specialpædagogik, så vi har 
overført elever fra specialundervisning til et 
læringsmiljø, der ikke imødekommer deres 
behov. Derfor bliver inklusion reelt til eksklu-
sion”, siger lektor Lotte Hedegaard-Sørensen 
fra Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Kommuner og skoler har tænkt, at det 
rækker at uddanne lærere til at rådgive deres 
kolleger om, hvordan de udvikler inkluderen-
de klassemiljøer, supplerer centerchef Janne 
Hedegaard Hansen fra Nationalt Videncenter 
om Udsatte Børn og Unge.

“Man forventer, at lærerne kan løse opga-
ven ved hjælp af rådgivning, men i klasse-
rummet står de oftest alene. Selv om vi så har 
sendt pædagoger derind, har de to faggrupper 
selv skullet opfinde deres samarbejde – og det 
uden fælles forberedelsestid. Hvis man bare 
lader de fagprofessionelle om at løfte trans-
formationen, får vi aldrig den inkluderende 
skole”, siger Janne Hedegaard Hansen.

Ifølge Jan Kirkegaard kunne det have set 
anderledes ud, hvis skoler og kommuner hav-
de stillet spørgsmålet: Hvad nu, hvis special-
klasser ikke fandtes?

“Det havde åbnet for at tænke i helt andre 
baner. Vi skal stadig have specialtilbud til de 
børn, der har brug for det, men vi kan ikke 
blive ved med at øge antallet af specialklasser. 
Det kræver tid og overskud at tænke ud af 
boksen, og det er vi ikke lykkedes helt med”, 
siger han.

BEHOVET FOR INKLUSION 
GÅR IKKE OVER

Det er interessant at se på rammesætningen 
for inklusion, mener Hans Jørn Søberg, for-
mand for landsklubben for PPR-ledere i Sko-
lelederforeningen.

“Med et stigende landsgennemsnit for segre-
gering ser det ud til, at vi ikke kommer nogen 
vegne, men der er store forskelle kommunerne 
imellem. Hvor lærerne kan få støtte, er der god 
mulighed for en lav segregeringsgrad, for det 
er så komplekst at undervise i dag, at ingen 
kan klare det alene. Hvis lærer A udfordres af 
en bestemt elev, mens lærer B ikke gør, må de 
bruge hinandens erfaringer til at finde ud af, 
hvordan lærer A også kan håndtere eleven, men 
ikke alle lærere har mulighed for at deltage i 
den slags praksisnære fællesskaber”, siger han.

I flere kommuner skal skolerne selv betale 
for elever, som henvises til specialtilbud. 
Hypotesen er, at skolerne så vil gøre mere 
for at inkludere eleverne. Men økonomiske 
incitamenter virker kun til en vis grad, oplever 
Hans Jørn Søberg, som til daglig er leder af 
PPR i Svendborg. Her er kommunen gået bort 
fra modellen.

“Det er langt vigtigere, at lærerne kan få 
støtte, og det skal politikerne sætte en retning 
for. Hos os betyder retningen blandt andet, at 
medarbejdere fra vores to specialskoler besø-
ger samtlige 1.-klasser og de nye 7.-klasser på 
vores overbygningsskoler for at skabe gode 
læringsrammer for eleverne sammen med læ-
rerne. Med de rette rammer kan vi gøre noget 
for de op mod 25 procent af eleverne, som har 
brug for hjælp til læring og til det sociale liv”, 
siger Hans Jørn Søberg.

SKOLEN KAN GODT 
INKLUDERE FLERE 

Hvis inklusionsgraden igen skal stige, kræver 
det netop større fokus på at forebygge segre-
gering og at skabe plads til forskellighed, me-
ner formanden for Pædagogisk Psykologisk 
Forening. 
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FAKTA OM 
INKLUSIONSLOVEN
I april 2012 vedtog et bredt flertal 
i Folketinget den såkaldte inklusi-
onslov, som definerer, at specialpæ-
dagogisk støtte kun omfatter elever 
i specialklasser og på specialskoler 
plus elever, som kun kan være i en 
almen klasse med støtte i mindst ni 
klokketimer ugentligt svarende til 
12 lektioner.

I forbindelse med inklusionsloven 
aftalte regeringen og KL et mål om, 
at 96 procent af eleverne skulle 
modtage almindelig undervisning i 
2015. Det svarede til, at 10.000 
elever enten skulle flyttes fra 
specialklasser til almene klasser 
eller begynde i en almindelig klasse 
frem for en specialklasse.

Ifølge partierne bag loven handlede 
inklusionsøvelsen om at løfte det 
faglige niveau for alle skolens 
elever. Dengang blev der brugt 
knap 13 milliarder kroner årligt på 
specialområdet – hvilket svarede 
til 30 procent af skolernes samlede 
budget. Politikerne stillede i 
udsigt, at der ville blive ført 
penge tilbage til normalundervis-
ning sammen med de elever, der 
tidligere fik specialundervisning.

I 2016 konkluderede et inklusions-
eftersyn, at inklusionen ikke 
fungerede godt nok. Eftersynet 
anbefalede blandt andet, at 
96-procentsmålsætningen skulle 
erstattes af styrket fokus på, at 
alle elever skal udvikles fagligt og 
trives. Senere på året blev målsæt-
ningen officielt afskaffet. Det 
skete i forbindelse med økonomiaf-
talen mellem kommunerne og Fi-
nansministeriet.

”Hvor lærerne kan 
få støtte, er der 
god mulighed for 
en lav segregerings-
grad, for det er så 
komplekst at 
undervise i dag, 
at ingen kan klare 
det alene”.
Hans Jørn Søberg, formand
for PPR-lederne i Skole-
lederforeningen
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Kommunernes inklusionsgrad i skoleåret 2019/2020
Figuren viser, hvor høj en andel af eleverne kommunens skoler har 
inkluderet i almenundervisningen. Gennemsnittet er på 94,4 procent.

Under gennemsnit
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B: Herlev 93,4 %
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“Vi taler meget om at forebygge, men når 
det kommer til stykket, fokuserer man ofte 
på, hvad der er galt med eleven, familien eller 
lærerne. I stedet skal man se på konteksten 
omkring eleven. I praksis betyder det, at 
lærerne kan få støtte ud i klassen fra skolens 
resursecenter og fra PPR til at arbejde med 
fællesskabet og med didaktikken i klassen. 
Sårbare elever har brug for, at der arbejdes 
årelangt med at skabe det rette læringsmiljø i 
klassen. Derfor er det afgørende, at man hol-
der ved. Ellers er det nemt at gå tilbage til at 
se mest på individet, og så falder inklusions-
graden”, sammenfatter Jette Lentz.

For det kan godt lade sig gøre at inkludere 
flere, vurderer Lotte Hedegaard-Sørensen. 
Men det kræver ændringer i skolen.

“Vi skal erkende, at lærere uden specialpæ-
dagogisk viden ikke magter at løse opgaven i 
klasser med op til 28 elever. Vi skal også er-
kende, at både eksterne og interne medarbej-
dere med viden om børn i vanskeligheder ikke 
udelukkende skal vejlede og rådgive – de skal 
have tid til at forberede, udføre og evaluere 
undervisningen sammen med lærerne. Derfor 
skal de efteruddannes sammen, så de lærer at 
arbejde systematisk og metodisk”, siger inklu-
sionsforskeren fra DPU.

Hun har afdækket, at det fungerer, når spe-
cialskoler udvikler sig til videnscentre, som 
hjælper almenskolerne.

“Speciallærere har viden om funktionsned-
sættelser og kender til at undervise elever 
med forskellige behov. Det er netop den 
viden, skolerne mangler”, siger Lotte Hede-
gaard-Sørensen. 

SPECIALISTERNE SKAL 
IND I KLASSEN

Også centerchef Janne Hedegaard Hansen slår 
til lyd for en kulturændring. 

“Vi er rundet af, at vi i mange år har adskilt 
det almene fra det specielle, og derfor er der 
tendens til at søge homogenitet i elevgruppen. 
Man antager, at de elever, som adskiller sig 
fra flertallet, har bedst af at komme i spe-
cialtilbud, men vi er nødt til at se elevernes 
forskellighed som et vilkår ved at organisere 
samarbejdet på nye måder”.

Centerchefen fra Nationalt Videncenter om 
Udsatte Børn og Unge vil blandt andet bruge 
specialpædagogik mere aktivt.

“Vi har tradition for, at specialpædagogik 
behandler og kompenserer for børnenes 

Tema/Inklusion
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behov, så de kan tilpasse sig. Men børn skal 
ikke tilpasse sig. De skal deltage i fælles-
skaber, og det kan vi lære dem at magte ved 
hjælp af en inkluderende pædagogik, hvor 
man netop fokuserer på at støtte elever i at 
deltage. Inklusion er ikke kun en ret, barnet 
har. Det er også en forpligtelse for barnet at 
deltage i fællesskabet”.

Der er flere eksempler end for ti år siden på 
lærere, som skaber inkluderende læringsmil-
jøer, men langtfra alle lykkes med det.

“Inklusion bliver for vilkårligt, hvis det er 
op til den enkelte lærer. Vi er nødt til at sy-
stematisere det, og det er en ledelsesopgave. 
Ellers bliver eleverne afhængige af, hvilken 
lærer de har. Vi skal trække specialisterne ind i 
klasserummet ved at begrænse den tid, de bru-

ger på møder, og ved at have flere elever med 
særlige behov i klasserne, så det bliver økono-
misk rentabelt at have flere til at undervise”, 
anbefaler Janne Hedegaard Hansen og henviser 
til, at forskning viser, at co-teaching får elever 
med særlige behov til at klare sig bedre.

KOMMUNER GÅR 
NYE VEJE

Men det vil tage lang tid at ændre skolen radi-
kalt, fremhæver Jan Kirkegaard fra Aarhus.

“Så længe kan vi ikke vente. Derfor tænker 
vi i mellemformer i Aarhus Kommune, hvor vi 
kvalificerer almenundervisningen med kompe-
tencer fra specialpædagogikken. Det er vores 
Nest-klasser med fire elever med autisme og 
tolv elever fra skoledistriktet et eksempel på”, 
siger han.

Foreløbig har politikerne i Aarhus bevilget 
seks millioner kroner til at udvikle mellemfor-
mer, som gavner alle klassens elever.

“Hvis vi overlader det til den enkelte lærer 
eller skole at opfinde mellemformer, popper 
de kun op på skoler, som er særligt moti-
verede. Det skal være en fælles bevægelse, 
hvor skolerne får tilført viden, sparring og 
supervision fra PPR. Det er i det hele taget en 
fælles opgave at bruge de høstede erfaringer 
til at komme på forkant med den inkluderende 
skole. Hvis vi drager den lære ud af de fore-
gående år og sætter resurser af til udviklingen, 
kan vi komme langt”, siger Jan Kirkegaard.

Han mener, at tiden er moden til at gå nye 
veje: 

“Der er en helt anden bevidsthed og forstå-
else på skolerne om mekanismerne i inklusion 
end for ti år siden. Tager vi den samme snak 
om fem-ti år, har vi helt sikkert flyttet os yder-
ligere. Inklusion er ikke noget, vi bare lige lø-
ser, men vi kan beslutte, at vi vil arbejde med 
det pædagogisk og vedvarende”.

Hans Jørn Søberg mener heller ikke, der er 
grund til give op.

“En skole skal have elever, som den ikke 
forstår, for det er gennem udfordringer, vi 
bliver klogere. Det skal selvfølgelig ske under 
hensyn til barnets tarv, men vi skal ikke arbej-
de med inklusion, fordi nogle siger det. Det 
skal vi, fordi det betyder noget for det enkelte 
barn at føle sig som en del af fællesskabet”, 
siger formanden for PPR-lederne i Skoleleder-
foreningen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

   

      

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

Lige nu søger vi nye medlemmer 
til Folkeskolens lærerpanel. To til 
tre gange om året udsender vi en 
kort undersøgelse på mail, hvor vi 
spørger til lærerpanelets mening 
om aktuelle skolepolitiske emner 
eller hverdagen som lærer i folke-
skolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Sig din 
mening

Det sagde lærerpanelet:

har oplevet  
voldelige elever

Sig din 
mening

Det sagde lærerpanelet:

27 %
har oplevet  

voldelige elever

27 %

Det sagde lærerpanelet:

har oplevet  
voldelige elever

”Inklusion bliver 
for vilkårligt, hvis 
det er op til den 
enkelte lærer. Vi 
er nødt til at 
systematisere det, 
og det er en 
ledelsesopgave”.
Janne Hedegaard Hansen, 
centerchef, Nationalt 
Videncenter om Udsatte 
Børn og Unge
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Alle skoler kan få øje på det svære ved inklusion, men de 
mangler at opbygge den hjælp, lærerne har brug for, oplever 
afdelingsleder Kirsten Hansen fra Øster Farimagsgades Skole. 
Lærer Janne Lynnerup nyder godt af, at skolen går 
struktureret til værks for at gribe elever i udsatte positioner. 

I en stor del af tiden kigger en elev i 3. klasse ud ad vin-
duet. Lærerne har ikke mødt sådan en elev før, og selv 
om de har diskuteret, hvad de kan gøre for at få ham til at 
følge med i undervisningen, er det ikke lykkedes at finde 
en løsning. 

“Vi får typisk øje på elever, som forstyrrer, men hvis 
denne dreng ikke bliver fagligt udfordret, går han i stå. 
Derfor har vi haft en kollega fra vores resursecenter til at 
observere ham i undervisningen. Det har både givet os nye 
øjne på eleven og gode ideer til, hvordan vi kan hjælpe 
ham”, fortæller Janne Lynnerup, som er lærer i indskolin-
gen på Øster Farimagsgades Skole i København.

Nu har eleven en sidemakker, som har overskud til at 
have et blik for, om han er kommet i gang. Det har hjulpet.

“Vi har også aftalt med forældrene, at vi skal prøve, om 
vi kan motivere ham med opgaver på computeren, så det 
er vi i gang med. Desuden har vi talt med forældrene om, 
at det vil være godt for hans trivsel med flere legeaftaler, 
så det støtter vi op om”, siger Janne Lynnerup.

Skolens resursecenter består af en funktionslærer, to læ-
sevejledere, tre inklusionspædagoger på fuld tid og et antal 

lærere, som har otte-ti timer om ugen til at støtte deres 
kolleger på specifikke områder. For eksempel rådgiver en 
matematiklærer om elever, som har svært ved matematik, 
en anden er ekspert i autisme, og en tredje kører bombe-
kurser, hvor eleverne gennem drama lærer, at nok kan en 
elev eksplodere, men der er tændstikbørn, som forårsager 
eksplosionen.

RESURSECENTER 
STØTTER LÆRERNE

Janne Lynnerup har også fået hjælp til en elev, som til 
tider var så meget i ubalance, at det kunne være svært for 
hende at få rum til at undervise.

“Resursecentret satte hurtigt støtte på, og det gav ro 
både for eleven og for mig. Han blev hjulpet, og det gjorde 
resten af klassen også. Indtil han blev visiteret til en spe-
cialklasse, var det vores opgave at skabe de bedste rammer 
for hans udvikling. Derfor var det godt med en støtteper-
son til at guide ham, og som trådte til, inden en konflikt 
eskalerede”, siger hun og forklarer: 

ORD Henrik Stanek 
FOTO Peter Helles Eriksen               

Løsningen ligger i 
at støtte lærerne
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“Som lærer skal man have øjne på alle ele-
ver, og derfor overser man let de små tegn på, 
at det er ved at være for meget for barnet”. 

Andre elever kan blive så udfordrede af den 
undervisningsmæssige ramme, at de har brug 
for at kunne trække sig, så deres frustrationer 
ikke går ud over resten af klassen.

“Vi kan ikke stoppe eleverne i at blive 
frustrerede, men vi kan give dem udveje. Så 
vi har aftalt, at de kan sætte sig i et indhug til 
vinduet ude på trappen. Så ved vi, hvor de er, 
og samtidig ved eleverne, at vi opsøger dem, 
hvis de ikke er kommet tilbage i løbet af fem 
minutter”.

Janne Lynnerup er glad for at kunne få 
andre øjne på en elev, enten af en anden lærer 
eller af en kollega fra resursecentret.

“Nogle gange ser observanten noget andet, 
end jeg gør. Andre gange bliver jeg bekræftet 
i det, jeg har set. Begge dele er rart. Det er 
også rart at kunne overlevere en bekymring 
til forældrene, når vi er flere, som er enige 
om den. Det kan være sårbart at få at vide, at 
ens barn har brug for ekstra hjælp, men det er 
ikke en kritik af barnet. Vi er på samme side 
som forældrene og vil hjælpe barnet til at tri-
ves og følge med fagligt”.

ELEVERNE TAGES 
MED PÅ RÅD

En analyse af specialområdet i København 
viser, at de skoler, der segregerer færrest ele-
ver, har tidlig fokus på forældresamarbejdet, 
et resurseorienteret børnesyn, systematik i 
arbejdsgangene på skolen og en ledelse med 
tydeligt fokus på inklusionsopgaven.

Øster Farimagsgades Skole lever op til alle 
fire krav.

“Vi har en systematisk metodisk tilgang til 
at gribe elever i udsatte positioner, så lærerne 
ved, både hvor de kan få hjælp, og at de ikke 
står alene med en udfordrende elev. Det er 
skolens fælles opgave at agere”, siger souschef 
og pædagogisk afdelingsleder Kirsten Hansen.

Først rejser læreren problemstillingen i sit 
klasseteam, som laver en analyse ud fra otte 
indikationer. Derefter spørger lærerne ele-
ven om, hvad han mener, der skal til for at 
hjælpe ham. Det sker med redskabet Barnets 
Stemme.

“Mange taler ud fra antagelser om barnet, 
hvor vi spørger eleven: Hvordan ser det ud 
derhjemme? Hvem passer på dig? Har du ven-
ner? Hvordan er dit forhold til skolen? Hvilke 
fag kan du lide, og hvad drømmer du om? 

Svarene giver stærke indikatorer for, hvad der 
er på spil for barnet, og det gør det muligt at 
sætte ind med en forebyggende indsats”, siger 
Kirsten Hansen.

Når det halter med inklusion mange steder, 
hænger det netop sammen med, at skolerne 
mangler at arbejde forebyggende, vurderer hun.

“Når en lærer siger til sin leder, at hun ikke 
kan have en elev i klassen, og lederen ikke 
har kørt en forebyggende indsats i stilling, 
bliver eleven sendt i specialundervisning. 
Hvis vi skal øge inklusionen, er vi nødt til at 
se på det forebyggende felt: Skal vi prøve at 
undervise de børn, vi har, frem for at drømme 
om de børn, vi kunne have haft?” 

Janne Lynnerup er glad for at kunne få andre øjne på en elev, enten af en anden lærer eller 
af en kollega fra resursecentret.

FIRE FAKTORER FOR 
VELLYKKET INKLUSION
På de skoler i Københavns Kommune, 
som segregerer færrest elever, går 
en række afgørende faktorer igen:

1 Tidlig fokus på forældresamarbejdet
2 Et resurseorienteret børnesyn
3 Systematik i arbejdsgangene
4 Tydeligt ledelsesfokus.

Kilde: Københavns Kommunes indsatsplan 
for inkluderende fællesskaber.
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Set med lærerøjne er det vigtigt, at resurse-
centret er tæt på, fortæller Janne Lynnerup.

“Da jeg blev ansat i 2004, måtte vi selv 
klare eleverne. Nu har vi et resursecenter, 
og når jeg møder inklusionspædagogen på 
lærerværelset, kan jeg hurtigt spørge hende 
til råds om en elev. Det kan være en lille ting, 
som bekymrer mig, men jeg spørger alligevel, 
og måske aftaler vi et møde, hvor vi kan gå i 
dybden. Jeg skal ikke ringe eller maile efter 
en ekstern konsulent”, siger klasselæreren.

 
LÆRERE FÅR HJÆLP
I LÆRINGSRUMMET

Øster Farimagsgades Skole arbejder ud fra 
et didaktisk årshjul, som for hvert klassetrin 
beskriver en række forebyggende opgaver. 
For eksempel observerer lærere til og med 6. 
årgang deres klasser i frikvarterer for at se, 
hvilke relationer der opstår, som ikke altid 
afspejles i undervisningen. På samme måde er 
der lagt screeninger for sprog og matematik 
ind på forskellige klassetrin, og i samtlige 
klasser følger lærerne op på elevernes fravær 
hver måned.

Resultaterne fremlægges på konferencer, 
hvor årgangsteamet drøfter sine fund og re-
fleksioner med skolens pædagogiske lærings-
center og resursecentret.

“Der er ikke eksterne konsulenter nok i 
verden til at hjælpe os. Ergo må vi selv skabe 
forandring. Medarbejderne i resursecentret 
er superbrugere ud fra devisen hjælp til selv-
hjælp, så lærerne ikke bryder sammen”, siger 
Kirsten Hansen.

Alle lærere kan få blinde vinkler, og derfor 
kan det være en hjælp af få en vejleder fra re-
sursecentret til at overvære undervisningen.

“En lærer bruger måske 20 minutter på en 
grundig instruktion uden at lægge mærke til, 
at en stor del af eleverne falder fra. Vejlederen 
kan tale med læreren om, at hun i stedet skal 
give en kort instruktion og bede eleverne 
snakke med sidemakkeren om, hvorvidt de 
har forstået den. Så er det ikke Ahmed og 
Peter, som ikke ved, hvad de skal, men bord 
et, tre og seks”.

En anden mulighed er, at vejlederen instrue-
rer, mens læreren iagttager klassen. 

“Vi sidder ikke på biblioteket og aftaler, 
hvad læreren skal gøre, for det kan være svært 
at omsætte. Vi arbejder konkret ud fra, hvad 
vejlederen ser, og hvad hun og lærer eller 
lærerteam bliver enige om at afprøve. Vi vil 
fratage lærerne ensomheden i læringsrummet, 

og derfor kan de også observere hos hinanden. 
Det koster på vikarkontoen, men vi har ikke 
råd til at lade være”, siger Kirsten Hansen.

Der er rift om superbrugerne, men lærerne 
står ikke på bar bund. De er blevet efter-
uddannet i A-guidekurser, som udbydes af 
forvaltningen og giver indsigt i, hvordan de 
kan understøtte den faglige og sociale læring 
hos elever med sociale, kommunikative og 
opmærksomhedsmæssige udfordringer.

“Vi har spillet lærere og pædagoger gode, 
så de kan klare mange udfordringer uden at 
løfte dem over i resursecentret. Derfor hæn-
ger de ikke i nødstroppen i forhold til at få 
hjælp”, siger Kirsten Hansen.

HAR IKKE FLERE PENGE 
END ANDRE SKOLER

Ifølge souschefen ligger der en mental møn-
sterbrydning bag den måde, Øster Farimags-
gades Skole har indrettet sig på.

“Vi har ikke flere penge end andre skoler, 
men vi bruger dem anderledes for at få mere 
ud af dem. Hvor læsevejledere på andre skoler 
holder enkeltkurser for elever, samler vi otte-ti 
elever med læseudfordringer. Så kommer vej-
lederne flest mulige til gavn og får frigjort tid 
til at observere i klasserne. Samtidig giver det 
økonomisk volumen til at ansætte flere vejle-
dere, at vi er tresporet og har 28 elever i stort 
set alle klasser”, siger Kirsten Hansen.

Skolen har i øjeblikket 11 elever i såkaldte 
BUF-flextilbud. Eleverne er i målgruppen til 
et specialtilbud, men profiterer af at blive i en 
almen klasse med specialpædagogisk støtte. 
Skolen får tildelt eksterne midler til hver elev 
oven i den normale takst, og de penge bruger 
skolen på pædagoger og medhjælpere.

“Vi får flere pædagoger og medhjælpere for 
pengene, end hvis vi ansatte lærere. Vi bruger 
lærere på det didaktiske felt, men de er ikke 
nødvendigvis kvalificerede til at arbejde i det 
relationelle felt og med det sociale samspil. 
Ved at kombinere lærere og pædagoger får vi 
en flerfaglighed om de 11 elever”, argumente-
rer Kirsten Hansen.

Den metodiske tilgang til inklusion betyder 
ikke, at Øster Farimagsgades Skole aldrig 
segregerer elever.

“Med 800 elever har vi selvfølgelig nogle, 
som har det så svært, at vi ikke er det rigtige 
tilbud. Vi er ikke mirakelmagere”, siger Kir-
sten Hansen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

PLAN FOR 
INKLUDERENDE 
PRAKSIS
Københavns Kommunes børne- og 
ungeforvaltning har lagt en plan for, 
hvordan almentilbuddene kan styrke 
deres inkluderende praksis, så 
væksten i udgifterne til 
specialområdet bremses. Der er 
afsat over 30 millioner kroner årligt 
til at gennemføre planen:

• Styrkelse af skolernes 
resursecentre

• Styrkelse af kompetencecentrene 
på specialområdet

• Styrkelse af den tidlige indsats i 
dagtilbuddene

• Styrkelse af specialsupport fra 
PPR til lærere og pædagoger

• Fleksible indsatser
• Systematisk opfølgning og 

ledelsesinformation
• Styrket visitations- og 

revisitationspraksis
• Forebyggelse af vold og trusler.

Kilde: Københavns Kommunes indsatsplan 
for inkluderende fællesskaber.
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Anmeldelser

Flyde og synke, Det rene vand, Energi 
i hverdagen og Motorvejen påvirker 
mennesker og natur. Efter hvert kapitel 
oplistes, hvad du som elev kan for-
vente at blive undervist i i de enkelte 
naturfag i 7.-9. klasse.

Forfatterne opsummerer på mange 
måder en lang række af de faglige 
områder, som de fleste elever i natur/
teknologi bliver undervist i, og peger 
fremad mod naturfagene i udskolingen. 
Bogen indeholder på de sidste sider en 
kortfattet lærervejledning til de enkelte 
kapitler. Aktivitetsark kan formidles 
eller printes fra forlagets hjemmeside. 

Bogens omfang gør, at den ikke 
egner sig til at blive anvendt i sin 
helhed, men i højere grad lægger op 
til at arbejde med udvalgte kapitler 
som en evaluering af klassens natur/
teknologi-undervisning og som hjælp 
til lærerens overlevering til lærerne i 
biologi, fysik/kemi og geografi.

Jeg vil også anbefale “Overgange i 

“Overgange i naturfag” sætter, trods 
navnet, fokus på én enkelt af disse 
overgange, nemlig transitionen fra 
natur/teknologi i 6. klasse til biologi, 
fysik/kemi og geografi i 7. klasse. Som 
noget helt særligt er bogen målrettet 
eleverne.

Bogen indeholder en række eksem-
pler på naturfaglig viden, der hører 
til både natur/teknologi og biologi, 
fysik/kemi og geografi. Emnerne er 
Økologiske kredsløb, Den urolige jord, 

naturfag” til arbejdet med naturfags-
forløbene i natur/teknologi. Med læse-
planen for natur/teknologi 2019 lægges 
der op til, at der i løbet af 5.-6. klasse 
gennemføres mindst to særligt tilrette-
lagte problembaserede undervisnings-
forløb, for eksempel fordelt med ét i 
5. klasse og ét i 6. klasse. Målet er at 
give eleverne mulighed for fordybelse 
og oplevelse af sammenhænge samt at 
videreudvikle naturfaglig kompetence 
ved at indkredse, undersøge og belyse 
autentiske problemstillinger. Her kan 
bogens temaer være udgangspunkt for 
en undersøgelsesbaseret tilgang med 
udgangspunkt i elevernes nysgerrighed.

Vi er stadig langtfra i mål med at 
styrke elevernes interesse og motiva-
tion for at vælge naturfag som uddan-
nelsesretning. Gode oplevelser med 
undersøgelsesbaserede forløb fyldt 
med autentiske problemstillinger, for-
søgsarbejde og praktisk arbejde peger i 
den rigtige retning.

Hvad kan  
vi forvente?

Overgange i naturfag

NATURFAG
Jens Hviid, Frank Jensen,  
Martin Krabbe Sillasen
175 kroner
96 sider 
Gyldendal

 ANMELDER OLE HAUBO CHRISTENSEN
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Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1858964

BOG
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neskers vækst og trivsel er afhængig af, at den 
fagprofessionelle er i stand til at skabe kontakt i 
nærende relationer. I forhold til lærerfagligheden 
er ikke alt i bogen lige relevant, men bogens 
tværfaglige sigte er alligevel meget velplaceret, 
fordi det netop sætter fokus på, hvad det vil sige 
at fungere som “medmenneske” – uanset profes-
sionsideal.

Nogle af de ord og sætninger, der har sat sig 
efter endt læsning, er: “fra fejlfinder til resur-
sespejder” og “at få lov til at føle sine følelser 
– uden at de skal trøstes væk”. Alt afhænger af, 
hvilke nuancer vi tillægger vores arbejde, og 
uden de rette balanceforhold tipper læsset enten 
til den ene eller anden side. 

Det er en vigtig bog, der henvender sig til 
studerende, forskere og professionsudøvere, der 
arbejder i, med og igennem kontakt med andre 
mennesker. Igennem bogens tolv kapitler får vi 
sat ord på, hvad det vil sige at have en nærende 
og professionel kontakt, hvad kontakt er i pæ-
dagogisk belysning, hvad intra- og interpersonel 
kontakt er, hvordan det er, når vi rammes, rystes 
og røres, og hvad sociabilitet er for en størrelse. 

Sæt ord på 
lærerprofes-
sionalismen

Bogens primære tema er, hvordan vi stilladse-
rer undervisningen, så elever tager mere ejer-
skab over deres læreprocesser ved at arbejde som 
didaktiske designere. Det er tydeligt, at forfatter-
ne har et dybt kendskab til netop dette, idet der 
er mange referencer til egne tidligere værker. I 
bogen introduceres LEDD-modellen, som er et 
forsøg på at udvide lærernes didaktiske reper-
toirer og anvendelse af digital teknologi mere 
reflekteret i undervisningen. 

Ud over det gennemgående fokus på 
LEDD-modellen er der specielt to interessan-

Udgangspunktet for bogen er at sætte fokus på 
betydningen af mellemmenneskelig kontakt – det 
at røre og at blive berørt. Kontakt betyder sprog-
ligt “at berøre”, og uden denne berøring er det 
meget svært at skabe en forbindelse til det men-
neske, som vi er blevet sat til at skulle tage vare 
på. Det handler om at se sine elever som andet 
end “klienter” og i stedet som medmennesker.

Bogen handler ikke kun om lærer- og pæda-
gogfagligheden, men også om sygeplejersker, so-
cial- og sundhedshjælpere, fængselsbetjente med 
mange flere. De har det til fælles, at andre men-

te analyser i bogen. For eksempel opstillingen 
af de to strømninger (konvergenser), der har do-
mineret feltet de sidste 60 år. Her formår forfat-
terne at indkapsle de tendenser, der på skift har 
været populære på det digitalteknologiske om-
råde. Denne historiske fremstilling bidrager til 
en større forståelse af, hvilken “skole” man selv 
er rundet af.

Ligeledes er jeg begejstret for begrebsudred-
ningerne, der er beskrevet i kapitlet om at ud-
vælge læringsresurser og digital teknologi. Her 
bliver det tydeligt, at i diskussionerne om tekno-
logi bruges der mange termer, som ofte dækker 
over det samme. Her formår forfatterne at give et 
brugbart view til at skille skæg fra snot i diskus-
sionerne om teknologi i undervisningen.

Det nye fagområde i folkeskolen teknolo-
giforståelse bliver også belyst flere steder i 
bogen. Her savner jeg dog flere nuancer på fag-
områdets indtog i folkeskolen. Hvordan undgår 
vi for eksempel at reproducere de nedarvede 
praksisformer i det nye område? Hvorfor hedder 
det teknologiforståelse, når der mere lægges op 
til en slags handleevne?

Kontakt i professionelle 
relationer
TRIVSEL
Helle Alrø, Lise Billund, Sine Maria 
Herholdt-Lomholdt 
250 kroner
248 sider
Aalborg Universitetsforlag

It-didaktisk design
TEKNOLOGIFORSTÅELSE
Karin Tweddell Levinsen,  
Birgitte Holm Sørensen 
199 kroner
144 sider
Frydenlund

 ANMELDER HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

 ANMELDER KRISTIAN NØHR JENSEN

It-didaktisk  
design er 
relevant som 
aldrig før

BOG

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1861557

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1863001

BOG
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Lærerjob.dk

Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 

så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier

Naviger til den region der er relevant for dig  

og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

FYN & ØER

SJÆLLAND & ØER

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

www.koege.dk

Kan du lede en skole 
og skabe begejstring?
Sct. Nicolai Skole i Køge søger ny skoleleder
Skolen er 2-sporet, Den har 500 elever, 31 lærere og 13 pædagoger.  
Skolen ligger i Køge centrum (5 min fra stationen).  
Sct. Nicolai Skole er kendt for: 
• at være en attraktiv skole med høj faglighed og demokratisk dannelse.
• værdierne: engagement, faglighed og åbenhed.
• et attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø, der løbende udvikles.  
Køge Kommunes skolevæsen:
• har fokus på tæt samarbejde mellem skolerne og professionel kapital.
• arbejder med inklusion, digitalisering, naturfag og fremtidens kompetencer.
• har balance mellem fælles retning og decentralt råderum.  
Ansøgningsfrist: 4.2.2021 kl. 12:00 se det fulde stillingsopslag og ansøg her. 
www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os  
Mere info: Skolechef Søren Thorborg, 2046 3790 eller SFO-leder Kirsten Lundager 
2879 2433. Samtaler holdes d. 8.2. og 11.2. eftermiddag/aften.  
Køge Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder uanset 
etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk bag-
grund om at søge stillingen.

Nordfyns Kommune, 5400 Bogense

Skoleleder til Havrehedskolen 

• Ansøgningsfristen er den 03. Feb. 2021

Kvik-nr. 81579248

Rudersdal Kommune, 3460 Birkerød

Pædagogisk afdelingsleder for  
indskolingen på Trørødskolen
• Ansøgningsfristen er den 11. Feb. 2021

Kvik-nr. 81608689

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Hundige Lille Skole søger to 
børnehaveklasseledere til vores 0. klasse
• Ansøgningsfristen er den 29. Jan. 2021

Kvik-nr. 81514671

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Børnehaveklasseleder 

• Ansøgningsfristen er den 05. Feb. 2021

Kvik-nr. 81550683

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Indskolingslærere til Antvorskov Skole 

• Ansøgningsfristen er den 31. Jan. 2021

Kvik-nr. 81571735

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Mellemtrinslærere til Antvorskov Skole 

• Ansøgningsfristen er den 31. Jan. 2021

Kvik-nr. 81583458

Hørsholm Kommune, 2970 Hørsholm

Ungehuset i Hørsholm søger 2 lærere/
pædagoger på fuld tid
• Ansøgningsfristen er den 29. Jan. 2021

Kvik-nr. 81589723

Københavns Skole & Idrætsakademi, 2100 København Ø

Uddannet fysik- og matematiklærer 

• Ansøgningsfristen er den 15. Feb. 2021

Kvik-nr. 81602765

Rygaards Internationale Skole, 2900 Hellerup

Barselsvikar (indskolingen) 

• Ansøgningsfristen er den 14. Feb. 2021

Kvik-nr. 81593854

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Efteruddannelseskoordinator  
til Danmarks Lærerforening
• Ansøgningsfristen er den 02. Feb. 2021

Kvik-nr. 81555573
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Lærerjob.dk

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

Klik din annonce ind, nar det 

passer dig pa folkeskolen.dk er 

aben hele dognet. Priser fra 410 

kroner inklusive moms  betal med 

kort. Se priser pa 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.

Hus til (ferie-)leje 

Har du brug for at komme lidt væk nogle 
dage, så lejer jeg mit dejlige (røgfrie) hus i 
Rønde ud. Min 3 nætter.

Skøn beliggenhed. Tæt på både natur og 
kultur. Skov, strand, Mols Bjerge, Ebeltoft, 
Århus. Vil du se billeder, priser, foreslag 
til udflugter så send mig din mailadresse 
og jeg sender dig yderligere informationer . 

E-mail: mariannehjort@live.dk

Følg med og 
deltag i 
debatten på

Rygaards Internationale Skole, 2900 Hellerup

Støttelærervikar 

• Ansøgningsfristen er den 14. Feb. 2021

Kvik-nr. 81593857
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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  
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INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

Næste nummer af

 
udkommer torsdag den 11. februar 

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrik annoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 03
Blad nr. 04
Blad nr. 05

26. januar

09. februar

23. februar

11. februar

25. februar

11. marts

02. februar

16.  februar

02. marts
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
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, aaler 
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

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

148.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journal-
istiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2019:  
75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkekolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34 3. sal,  
1208 København K
 

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen,  
ansvarshavende chefredaktør, 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling, 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Camilla Jørgensen 
caj@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen  
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

Servicelinjen er åben  
mandag-torsdag fra klokken  
9.00 til 15.30,  
fredag fra klokken  
9.00 til 14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, har orlov eller er på barsel, og som 
modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

Forsideillustration:  
Irene Rinaldi

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

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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USKOLET

Uskole t 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.

VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET

Efter snart et år er børn ligesom os voksne stadig helt pjankede  
med at høre mere om den spændende pandemi. Her er inspiration  
til nye vinkler i undervisningen. 
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ENGELSK
Eleverne bør vide, at det britiske sprog beviseligt er 70 procent 
mere smitsomt end andre mutationer.

HISTORIE
Gør din undervisning om hygiejne i gamle dage levende for 
eleverne ved at tage dem med på en onlinerundvisning inde 
hos din nabo. 

FYSIK/KEMI
54 procent af danskerne er holdt op med at følge med i de 
daglige opdateringer af smittetal. Det er 326 flere end i går. 
“Bekymrende stigning”, ifølge voksen.

NATUR/TEKNOLOGI
Sådan kan smitteopsporing hjælpe med at  
finde dine nøgler.

BIOLOGI
Forløb: Mink og andre uddøde dyrearter. 

MATEMATIK
To meters afstand. Fucking to meter, herfra og derover,  
hvor svært kan det være?

SAMFUNDSFAG
Hvis myndighederne i en undtagelsestilstand kommunikerer  
på en venlig og almoderlig måde, hvor længe går der så, før  
befolkningen opdager, at der er indført enevælde?

IDRÆT
Du behøver ikke at gemme dig bag den yuccapalme,  
Josephines mor, du er så velkommen til at være med i 6.a’s  
opvarmningsøvelser, her mens fitten er lukket.

MADKUNDSKAB
Ja, det fag forudsætter jo ligesom en smagssans. Den har vi mistet. 

KRISTENDOMSKUNDSKAB
Det er lige nu, mens folk er udmattede, triste og afsondrede, at du 
virkelig kan have held med at hverve nye medlemmer til det der  
religionshalløj.

NEJ, DINE ELEVER ER DA IKKE SPOR NEJ, DINE ELEVER ER DA IKKE SPOR 
TRÆTTE AF AT HØRE OM CORONATRÆTTE AF AT HØRE OM CORONA
NEJ, DINE ELEVER ER DA IKKE SPOR NEJ, DINE ELEVER ER DA IKKE SPOR 
TRÆTTE AF AT HØRE OM CORONATRÆTTE AF AT HØRE OM CORONA



Betal nemt og 
uden at røre med  

Apple Pay



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

TJEN PENGE  
TIL KLASSEN
STØT ANBRAGTE BØRN OG UNGE 
Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2021
 
Sælg online eller fysisk i perioden den 27.02. - 06.06.

Læs mere og tilmeld jeres klasse senest den 24. februar på bhd.dk/lotteri 
og få ”EARLY BIRD” - fordele ved fysisk lodsalg:

•  få fast provision på 15 kr. pr. solgt skrabelod
•  vær på forkant og klar til forårssalget
•  fyld fælleskassen op med vores højeste 
  salgsprovision nogensinde

Ved tilmelding efter den 24.02. er der differentieret provision 
(14 og 12 kr). Klassens kontaktperson skal være min. 18 år. 


