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Nordisk Pensionisttræf 2022 afholdes i år på 
Konventum i Helsingør i Danmark, i dagene 
27. juni – 1. juli 2022. 

Hvem kan optages?
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt deres ægtefæller/
samlevere.

Træffet byder bl.a. på:

• Museet for Søfart

• Rudolph Tegners Museum 

• Statuepark

• Esrum Kloster

• Roskilde Domkirke

• Sejltur med Sagafjord

Priser for Pensionisttræf 2022
Enkeltværelse pr. person Dkr. 7.800,-
Dobbeltværelse pr. person Dkr. 7.000,-

Prisen dækker indkvartering og selve træffet 
med udflugter og alle måltider. Drikkevarer, 
flybillet t/r samt transport til/fra Konventum 
er for egen regning.

Der optages max. 25 deltagere. DLF yder et 
tilskud på kr. 1.400,- pr. medlem. Tilskuddet er 
ikke fratrukket den anførte pris.

Læs mere og tilmeld dig senest den 15. marts 
2022 via www.dlf.org. Klik på ”Arrangemen-
ter” og vælg ”Medlemmer”, her vælger du Nor-
disk Pensionisttræf.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du vel-
kommen til at kontakte os ved at ringe til 
3369 6300 eller skrive en email til 
kompetenceudviklingsmail@dlf.org. 

NORDISK 
PENSIONISTTRÆF 2022
27. juni – 1. juli 2022 i Helsingør, Danmark

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org
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Skolerne kæmper i blinde med datasikkerheden, når de vil 
bruge Google-produkter i undervisningen. I skrivende stund, 
efter et års arbejde, har Datatilsynet ikke et bud på, hvordan 
man skal indstille produkterne, så de overholder lovgivnin-
gen. Ja, tilsynet vil ikke engang love, at det kan lade sig 
gøre. Det ved man ikke endnu!

Imens ruller Googles skoleprodukter ud over landet. For 
et år siden viste en opgørelse, at der var 560 skoler, som 
havde valgt at bruge dem. På trods af usikkerheden og på 
trods af danskudviklede produkter.

Hvorfor? Fordi det spiller.
“Det fungerer intuitivt, er godt at lave undervisningsfor-

løb i og automatiserer meget af processen ved for eksempel 
automatisk at oprette mapper til elevafleveringer”, fremhæ-
ver en it-vejleder, som også roser systemet for, hvordan man 
kan samarbejde i Google Docs.

Det står i skarp kontrast til læringsplatformene og Aula: 
“Der er blevet brugt meget tid og mange kræfter på at skulle 
omstille sig til at arbejde på platforme, der er utilstrækkelige 
og forvirrende”, lyder det fra en forsker.

Ingen bryder sig om at være i lommen på de store, stygge 
techgiganter. Alligevel kryber vi stille og roligt derned. 

Skal vi bruge de danske systemer, skal de kunne leve 
op til den brugervenlighed, som for eksempel Google kan 
levere. Det kan de ikke. Tvangsindlagte forældre og lærere 
kæmper med udviklerne for at få opfyldt deres mest basale 
ønsker her flere år efter lanceringen. 

Så da man åbenbart har et valg mellem pest eller kolera, 
mellem danskudviklet og techgiganter, vælger rigtig mange 
det nemmeste. Fordi det betyder, at man kan bruge tiden på 
undervisning frem for at kæmpe med bøvlede systemer. Det 
er svært nok i forvejen. 

Så meget desto mere problematisk, at Datatilsynet ikke 
kan afgøre, om man kan arbejde sikkert i programmerne. 
For hver dag der går, skal flere og flere skoler skifte alt ud, 
hvis det viser sig umuligt at overholde datasikkerheden. Det 
kan kun gå for langsomt med at få det afgjort.

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    
ansv. chefredaktør

HJO@ FOLKESKOLEN.DK

I lommen på 
techgiganter

Googles skoleprodukter er  
nemme at bruge og ruller ud over 
de danske skoler. Men end ikke 
Datatilsynet kan sige med 
sikkerhed, om Google-skolerne  
kan bringes i overensstemmelse 
med EU’s persondataforordning.



4

Indhold

SIDE 18

TEMA SIDE 18

SIDE 38

6  FOLKESKOLEN.DK 

10  SKOLEPSYKOLOGEN
SKAL TILBAGE

12 HISTORIE: ALEXANDER
LÅNER SINE ELEVER UD

15 FRA FAGENE

TEMA/GOOGLE-SKOLER
18 Kan Google-skoler            

overholde GDPR-krav?

21 “Vi bruger Google, fordi det 
giver mening”

25 Hvorfor Google? Det fungerer 
– det gør Aula ikke

BLOGS
27 “Min mor gider ikke have 

flere beskeder fra dig”

42 De praktisk-musiske      
valgfag er ladt i stikken

DEBAT
28 DLF mener 

28  Læserne mener 

31 ANBEFALINGER: 
TYSK OG FRANSK

PRAKSISUDVIKLING
32 “Det er altid godt
 med ekstra hænder”

37 Arbejdstidsaftale sikrer 
tolærertimer

38 FORSKNING/TAL OM DIN
SAMVITTIGHEDSSTRESS

43 SPOT

44 ANMELDELSER

46 LEDIGE STILLINGER

47 BAZAR

50  USKOLET

Glostrup Skole er 
100 procent i "Google-
skyen", og det kræver 
en fuldtids it-
administrator som 
Morten Ulstrup.

Forskere forsøger at hjælpe 
lærere med den moralske 
stress, der opstår, når man 
står med et ubærligt ansvar.

ET SPØRGSMÅL
OM SIKKERHED

SIDE 12
Lærerstuderende får brugbar 

praksiserfaring hos lærer  
Alexander Bjerge-Lentz og 

hans elever.



Folkeskolen.dk
- lige ved hånden

Få hurtig adgang til seneste 
nyt fra folkeskolen.dk og dine 
faglige netværk direkte fra din 
startskærm på telefonen.
Android-telefoner (fx Samsung og 
Huawei): Find folkeskolen.dk i Chrome-
browseren, klik på de tre prikker øverst 
til højre og vælg ’føj til startskærm’.
iPhone: Find folkeskolen.dk i Safari-
browseren, klik på share/firkanten med 
pil opad og vælg ’føj til hjemmeskærm’.
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3
 VIGTIGE

"Helt urimeligt". 
   Sådan har leder på Hundested Skole 
Malene Nyenstad beskrevet en lov, 
der kræver, at eleverne skal have 
ERSTATNINGSUNDERVISNING, hvis de 
sendes hjem til fjernundervisning – 
også selv om det er på grund af corona. 
Og nu er der fundet en løsning. 
   Et politisk flertal er nemlig klar til at 
lade skolerne fravige kravet om erstat-
ningstimer resten af skoleåret. Når det 
hidtil ikke har været sådan, er det, fordi 
”vores folkeskolelov ikke er indrettet 
efter en pandemi", lyder det fra børne- 
og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet).

Også når det kommer til sommerens 
AFGANGSPRØVER, håber skolens 
parter på nye toner fra ministeriet. De 
skal indtil videre afholdes, men med 
mulighed for at reducere i pensum. 

”Som situationen er nu, er målet en 
så normal prøveafvikling som muligt af 
hensyn til blandt andet elevernes læring 
og eksamenstræning”, lyder det fra 
Pernille Rosenkrantz-Theil. Danmarks 
Lærerforening ser dog gerne en genta-
gelse af sidste års ordning, hvor man 
har mulighed for at skrive årskarakteren 
på eksamensbeviset, hvis den er højere 
end resultatet af afgangsprøven.

Hvis man venter på en poder på en 
skole i Vejen Kommune, kan man også 
komme til at vente længe. Fra den 21. 
februar går kommunen nemlig over til 
udelukkende at tilbyde SELVTEST for 
coronavirus til elever og ansatte. 

"Vi er klar til at komme ind i en 
hverdag. Og selvfølgelig passer vi 
stadig på. Vi har hele tiden fulgt 
restriktioner og anbefalinger med 
jævnlig udluftning og ekstra rengøring", 
siger leder på Brørupskolen Helle 
Lauridsen. Anbefalingen fra KL lyder 
fortsat på to ugentlige test.

1

3

2

Redigeret af abr@folkeskolen.dk

Mest læste:
Anbefalingen om  
klasseopdelt undervisning 
ophører også fra tirsdag

Mest debatterede:
Debat: Dannelse såvel som 
læring er blevet et skalkeskjul 
for psykologisk udvikling og 
social tilpasning

Coronakurven flader ud
9.821 grundskolelærere fik forrige uge en positiv test 
for corona. Det er 556 flere end ugen før – og 
markerer en stigning i andelen af nysmittede på 6,1 
procent. Til gengæld er det første gang siden 
genåbningen af skolerne 5. januar, at der ikke er sket 
en stigning fra uge til uge på mindst 70 procent.

Gladsaxe skal tage  
børnechecken fra  
forældre ved højt fravær
I efteråret meldte Gladsaxe Kommune ud, at man på 
grund af coronasituationen har valgt ikke at tage 
børnepengene fra elever med højt fravær i skolen. Det 
fik Ankestyrelsen til at kigge på sagen af egen drift. Og 
styrelsen har nu afgjort, at den praksis ikke var lovlig. 
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Landsretten har afvist, at Lærernes Centralorganisation kan køre en sag 
mod staten om lærernes tab af fri forhandlingsret, fordi der var tale om 

aftalt spil mellem regeringen og KL i forbindelse med lockouten og 
regeringsindgrebet i 2013. Sagen nåede nemlig at blive forældet, inden 

sagen blev anlagt i 2017, lyder det i afgørelsen. Danmarks Lærerforening vil 
nu vurdere, om sagen skal rejses ved Højesteret.
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Forrige uge snuppede rundsaven i sløjd-
lokalet to af lærer Aage Ottosens finger-
led. Som tidligere landmand er læreren 
vant til at arbejde med maskiner og har 
også taget sikkerhedskursus:

”Det stillede jeg som krav, da jeg skul-
le have faget. Jeg har jo altid været vant 
til at arbejde med maskiner, så sikker-
heden skal være i orden. Alt andet ville 
være hul i hovedet".

Aage Ottosen mener da – alt i alt – 
også, at det kunne være gået meget 
værre. "Jeg er da glad for, at det er ven-
stre hånd, jeg nu har fået i boksehand-
ske", siger han. 

Sløjdskader tegner sig ifølge Lærerfor-
eningens opgørelser for én procent af 
alle arbejdsulykker for lærere.

Lærer fik fingrene i 
rundsaven: Husk at få 
sikkerhedskursus

LÆRERLIV

Aage Ottosen  

Håndværk og design-lærer  
på Hvide Sande Skole
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Oppositionen vil have undervisningsministeren til at kommentere 
direkte på en henvendelse fra frustrerede lærere på 
Søndervangskolen i Aarhus. Foto: Tobias Nicolai

Venstre: 
Ministeren må ind i sag 
om Søndervangskolen

neværdige konsekvenser. Løbende afsløringer i pressen 
har siden fået sagen til at vokse i omfang.

”Og det er jo på trods af, at forvaltningen har udarbej-
det redegørelser, og at man – da presset blev for stort – 
bestilte en undersøgelse. Men den stemmer heller ikke 
overens med den virkelighed, som lærerne har oplevet", 
lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Tillidsrepræsentant på Søndervangskolen Pia Moelsby 
håber, at det korte svar ikke er det sidste, hun og de an-
dre lærere får som opfølgning på brevet til ministeriet.

"Der er mange steder i rapporten, hvor der mangler 
konklusioner, og det er det samme, jeg oplever, når jeg 
har læst forvaltningens redegørelser. Og så kan det godt 
være, at et konsulentfirma ikke kan konkludere, men 
hvem skal så konkludere? Når forvaltningen ikke vil kon-
kludere, så må det jo være Undervisningsministeriet, der 
må gøre det", siger hun.

bje@folkeskolen.dk

16 nuværende og tidligere lærere på Søndervangskolen 
sendte lillejuleaften et brev til undervisningsministe-
ren, hvori de anklager Aarhus Kommunes rådmand og 
forvaltning for at forsøge at tie sagen om udbredt snyd 
under den tidligere skoleledelse ihjel.

Lærerne har modtaget et kort svar fra en chefkon-
sulent i ministeriet om, at deres brev og deres medføl-
gende kritiske gennemgang af den uvildige konsulent- 
undersøgelse "i relevant omfang" vil blive inddraget i 
ministeriets videre sagsbehandling.

Det får nu Venstre til at tage bladet fra munden i 
en sag, der ellers ikke har givet anledning til mange 
udmeldinger fra Christiansborg. Venstres undervis-
ningsordfører, Ellen Trane Nørby, har nu bedt børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (So-
cialdemokratiet) og justitsminister Nick Hækkerup (So-
cialdemokratiet) besvare i alt fem spørgsmål om sagen.

"Lærerne skal ikke bare have et svar fra en chefkonsu-
lent fra ministeriet. Ministeren skal reelt forholde sig til, 
hvad det er, lærerne melder ind med", siger hun.

Den politiske ledelse i Aarhus Kommune har fejlet i 
håndteringen af sagen, og derfor er det nødvendigt at få 
Christiansborg på banen, mener ordføreren.

"Jeg har en opfattelse af, at vi på ingen måde er nået 
til bunds i sagen, og at man heller ikke har taget ved 
lære af den. Det virker til, at der er nogen, der har meget 
travlt med enten at rydde ting ind under gulvtæppet el-
ler at fortie sagen", siger Ellen Trane Nørby.

LÆRERE VENTER PÅ EN KONKLUSION 
Venstres undervisningsordfører peger på, at Aarhus 
Kommune har haft kendskab til størstedelen af ankla-
gerne mod skolen siden 2019, uden at det har haft næv-

“Vi er på ingen måde nået til bunds i  
sagen”, siger Venstres undervisningsord-
fører, Ellen Trane Nørby, og stiller 
spørgsmål til undervisningsministeren.

Redigeret af: abr@folkeskolen.dk
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Læs mere og tilmeld jer på diabetes.dk/lotteri eller ring på telefon 63 12 90 17

TJEN 
Hundredvis af klasser har gjort det ...

til en klassetur!14 kr. pr. lod
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 “Man skal bare sige fysik/kemi, så får man 
smidt penge i nakken, hvorimod man som 
engelsklærer hele tiden er oppe mod 
argumenter om, at eleverne jo alligevel 
allerede er så gode til engelsk”.

 “Det er ikke 
normalt derude, 
og det bliver 
ikke normalt de 
næste uger”.

 “Efter to måneder 
kunne han navnene 
på alle, hvor vores 
tidligere leder ikke 
anede, hvem han 
var leder for”.
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Skole-
psykologen 
skal tilbage

Siden uddannelsen til cand.pæd. 
psych. blev nedlagt i 2004, har blandt 
andre KL og DLF forsøgt at få den 
genindført. Nu går de sammen med 
andre organisationer efter at få skabt 
en professionsfaglig psykolog-
uddannelse målrettet PPR.

ORD Henrik Stanek
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Skolerne har brug for psykologer med indsigt 
i pædagogik, didaktik og undervisning for at 
lykkes med inklusionsopgaven. Derfor skal 
det igen være muligt for lærere at læse til 
skolepsykolog.

Sådan lyder det fra en række organisationer, 
som på initiativ af DLF vil skabe en uddan-
nelse til professionsfaglig PPR-psykolog.

“Vi taler ikke om at genindføre uddannelsen 
til cand.pæd.psych., men om en uddannelse, 
som kvalificerer PPR (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) i at understøtte lærerne tæt på 
undervisningen, blandt andet med at inkludere 
et stigende antal børn med diagnoser. Vi har 
brug for et stærkt PPR”, siger Regitze Flannov, 
formand for undervisningsudvalget i DLF.

Cand.pæd.psych. gav ret til autorisation 
som psykolog, men det er ikke umiddelbart 
meningen med afløseren.

“Uddannelsen til skolepsykolog skal målret-
tes PPR og videreuddanne lærere ind i skolen 
og ikke ud af den”, siger Regitze Flannov.

KL er med i arbejdsgruppen, fordi det er 
relevant at se på, om kommunernes behov for 
kompetencer bliver matchet af de nuværende 
tilbud om efter- og videreuddannelse. Men 
det er for tidligt at svare på, om der er brug 
for en ny uddannelse, mener direktør Kristian 
Heunicke.

“Det afgørende bliver sammen med ud-
dannelsesudbyderne at se på, hvilke behov 
og muligheder der er i dag. Kommunerne har 
brug for kvalificerede medarbejdere, og til 
opgaverne med børn og unge i mistrivsel fag-
ligt og socialt er der brug for både psykologer 
med autorisation og medarbejdere, som kan 
arbejde mere konsultativt ind i læringsmiljø-
er”, siger han.

PPR-PSYKOLOGER KENDER SKOLEN
Næstformand Ane Stallknecht repræsenterer 
Børne- og Kulturchefforeningen i arbejdet, og 
hun er anderledes sikker på, at en ny uddan-
nelse er nødvendig.

“Vi har mange dygtige akademiske psyko-
loger i PPR, som skal tæt på, når vi bliver be-
kymret for et barns udvikling, men vi har også 
brug for nogle, som kender skolens praksis. 
En psykolog med lærerbaggrund ved, hvad 
det vil sige at møde elever, deltage i forældre-
samtaler og samarbejde med skolefritidsord-
ning og fritidshjem”, siger Ane Stallknecht, 
som selv er cand.pæd.psych.

De sidste cand.pæd.psych.er blev uddannet 
i 2004. Senere blev det muligt at læse til cand. 
pæd. i pædagogisk psykologi. Kandidaterne 

kan blandt andet varetage funktioner i PPR, 
men det rækker ikke, mener Sanne Weisbjerg 
Vilstrup fra hovedstyrelsen i DLF.

“Uddannelsen er kortere og langt bredere 
end cand.pæd.psych., som talte målrettet ind 
i psykologopgaver i skolen. Med mange psy-
kisk sårbare børn er man nødt til at have et 
blik for det enkelte barns udfordringer, og der 
er kandidaterne i pædagogisk psykologi ikke 
stærke nok”, siger Sanne Weisbjerg Vilstrup, 
som sidder i DLF’s følgegruppe for special-
pædagogik og i Samrådet for de Specialpæda-
gogiske Foreninger.

Ane Stallknecht peger også på, at kandidat-
uddannelsen ikke opfylder behovet.

“Det er en god uddannelse, men kandidater-
ne er aldrig for alvor blevet inddraget i PPR. 
Vi mangler ikke viden, men den kommer ikke 
ud at virke i PPR. Den sløjfe skal vi binde 
med en overbygningsuddannelse til psykolog, 
som rækker ind i PPR, skoler og dagtilbud”, 
siger hun.

POLITISK INTERESSE FOR AT STYRKE PPR
Organisationerne er ved at beskrive uddannel-
sen til PPR-psykolog. Dernæst skal forslaget 

løftes til det politiske niveau, fortæller Regitze 
Flannov fra DLF.

“Det er altid en udfordring at indføre en ny 
uddannelse, men jeg håber, at debatten om 
inklusion og det momentum, vi har med Sam-
men om skolen, kan sætte skub i det. Siden 
cand.pæd.psych. blev nedlagt, har vi forsøgt 
at finde opbakning til en afløser, og det er 
lykkedes nu, for der er en udtalt efterspørgsel 
efter lærere med psykologfaglige kompeten-
cer”, siger hun.

Selv om en rapport fra Aarhus Universitet 
så sent som i 2018 konkluderede, at det ikke 
var nødvendigt at genindføre cand.pæd.psych., 
tror Sanne Weisbjerg Vilstrup på, at uddannel-
sen til PPR-psykolog bliver en realitet.

“For to år siden beklagede undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialde-
mokratiet) uopfordret på KL’s Børn & Unge 
Topmøde, at cand.pæd.psych. blev nedlagt. 
Det går hun ikke ud med, hvis hun ikke mener 
det”, siger Sanne Weisbjerg Vilstrup, som 
også peger på, at politisk interesse har ført til 
tre millioner kroner på finansloven til at kort-
lægge udfordringerne i PPR.

Også Ane Stallknecht er optimistisk.
“Vi har tiden med os, fordi vi ikke er lykke-

des så godt med inklusion. På den anden side 
er vi blevet overskygget af dagsordenen om, 
at PPR skal kunne tilbyde lettere behandling, 
men jo flere opgaver PPR får, desto mindre tid 
bliver der til at understøtte skoler og dagtil-
bud. Så der bliver brug for flere medarbejdere 
i PPR”, siger hun.

Kristian Heunicke peger også på udfor-
dringen med et stigende antal børn og unge, 
som får stillet diagnoser eller ikke trives i de 
fællesskaber, de indgår i. 

“Det stiller skærpede krav til de faglige 
kompetencer i PPR. Derfor er det vigtigt, at 
PPR råder over professionsfaglige medarbej-
dere med psykologisk efteruddannelse som 
supplement til de akademiske psykologer”, 
siger KL-direktøren.

Pædagogernes fagforening, BUPL, deltager 
også i arbejdsgruppen, da pædagoger også 
skal kunne uddanne sig til PPR-psykolog.

folkeskolen@folkeskolen.dk

MÅL FOR 
UDDANNELSEN
• At uddanne kandidater, hvis virke 

retter sig mod arbejdet med børn 
og unges læring, udvikling og 
trivsel i henholdsvis dagtilbud, 
skole og fritidstilbud.

• At sikre, at kommunerne har 
tilstrækkelige kompetencer til de 
opgaver, der skal løses på 
0-18-årsområdet.

• At styrke PPR’s udadrettede 
virksomhed i forhold til dagtil-
bud, skoler og fritidstilbud. 

• At give PPR mulighed for at under-
støtte og deltage i forskellige 
typer af faglige opgaver i dagtil-
bud, på skoler og i fritids- insti-
tutioner – i forhold til såvel 
enkelte børn som børnegrupper, 
klasser, systemer og hele skolen. 
Sikre, at der her er inddraget både 
psykologisk indsigt og pædagogi-
ske og didaktiske færdigheder.
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ALEXANDER 
LÅNER SINE 
ELEVER UD

Alexander Bjerge-Lentz gik ud fra læreruddannelsen for under to år siden, så han har 
den manglende praksiserfaring under uddannelsen i frisk erindring.

Historie

Sidste skoleår havde Alexander Bjerge-Lentz, 
lærer på Pedersborg Skole i Sorø Kommune, 
praktikanter fra Professionshøjskolen Absalon 
i sin historieundervisning. Efter eksamen faldt 
han i snak med underviseren fra læreruddan-
nelsen om, hvordan man kan give de lærerstu-
derende mere brugbar erfaring fra praksis.

Samtalen mundede ud i, at underviseren 
spurgte, om Alexander Bjerge-Lentz ikke ville 
låne sine elever ud til undervisning på lærer-
uddannelsen. Undervisning, som de studeren-
de selv tilrettelægger og afvikler.

Alexander Bjerge-Lentz bestod selv lærer-
uddannelsen fra Absalon i 2020, så han har de 
studerendes perspektiv i frisk erindring.

“Som praktikant kan det godt være svært 
at gøre undervisningen til sin egen. Man 
overtager gerne en årsplan, og man har typisk 

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om 
undervisning i historie på 
folkeskolen.dk/historieog-
samfundsfag
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For at sikre mere praksiserfaring under uddannelsen lader Professionshøjskolen 
Absalon studerende undervise tidligere studerendes elever. Lærer Alexander 
Bjerge-Lentz fra Pedersborg Skole stillede sin klasse til rådighed – og fik selv 
nye ideer til en mere legende pædagogisk historieundervisning.

I gamle dage lagde man mønter på afdødes øjenlåg. Ifølge en overtro fordi afdøde skulle have 
betaling til færgemanden, der skulle sejle vedkommende til dødsriget. Her illustreret i en 
historielektion på Pedersborg Skole.

en ‘badering’ på i form af en lærer, der sidder 
nede bagest i lokalet”, siger han.

Så svaret på forespørgslen om lån af elever 
var et rungende ja. Et oplæg for de lærerstu-
derende om hans egne praksiserfaringer som 
historielærer måtte desværre aflyses på grund 
af coronasituationen. Men heldigvis kunne 
der gennemføres en kulturdag i Roskilde, 
hvor de studerende planlagde og gennemførte 
undervisning med 7.-klassen ved forskellige 
historiske steder i byen.

ET SKUD KREATIV 
ENERGI

Aftalen var, at elevernes egen lærer så vidt 
muligt skulle forholde sig passivt og lade de 
lærerstuderende stå for den fulde afvikling. Og 

fra sin position på sidelinjen opdagede Alexan-
der Bjerge-Lentz nye sider af sine elever.

“Jeg kunne se i mødet mellem dem og de 
lærerstuderende, at de er ved at være dannede 
mennesker på en anden måde, end man ser 
i skolegården. Der var også elever, som er 
svære at få til at tale foran klassen, der plud-
selig blomstrede op, når de vidste, de ikke 
blev målt og vejet. En undervisningsform 
som rollespil er de normalt meget lidt motive-
rede for, men i nye rammer gik det rent ind”, 
fortæller han.

Det gav ham et skud kreativ energi at se 
sine elever reagere på nye undervisningsmeto-
der, fortæller Alexander Bjerge-Lentz.

“Det giver et boost at få frisket den legende 
pædagogiske tilgang til historie op. Jeg fik 
masser af inspiration til, hvordan jeg kan få 
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Historie

den ind i mit klasserum igen. Det er desværre 
noget af det, der kan ryge, når man kommer 
ud som færdig lærer og har tusind andre ting 
at tænke på end bare undervisningen”.

Alexander Bjerge-Lentz beskriver sin elev-
gruppe som ikke voldsomt historieinteresse-
rede og kunne da til tider observere lærerstu-
derende på glatis, hvor det kriblede i fingrene 
for at blande sig, fortæller han.

“Men så får de alligevel grebet den. Det 
var, som om de efterhånden fik gjort de uvan-
te rammer til deres eget undervisningslokale 
uden klasseregler og en praktiklærer at tage 
hensyn til. Man kunne se det på deres krops-
sprog. De unge mennesker vidste godt, hvad 
de havde med at gøre. Der er rygrad i lærer-
uddannelsen”, siger Alexander Bjerge-Lentz.

TILTRÆNGT PRAKSISERFARING 
I CORONAÅR

For lærerstuderende Frederikke Mathilde 
Larsen bliver kulturdagen i Roskilde et af få 
fysiske møder med elever under hendes ud-
dannelse. Coronapandemien har nemlig rykket 
meget af hendes praktik online.

“Jeg var slet ikke til mundtlig eksamen 
efter første praktik, efter anden praktik var 
den online, og det bliver den formentlig også 
her efter tredje praktik. Det synes jeg er pro-
blematisk, og det var godt at få et skud prak-
siserfaring med på denne måde”, siger hun.

Selv om hun har haft fast job som tysklærer 
i halvandet år, var der masser af brugbare er-
faringer i selv at skulle planlægge og afvikle 
en undervisningsdag, fortæller Frederikke 
Mathilde Larsen. Og når hun er færdiguddan-
net lærer om et års tid, lægger hun gerne selv 
elever til, hvis hun bliver spurgt.

“Jeg kan kun se fordele ved det for alle 
parter”, siger hun.

Lektor i historie på læreruddannelsen på 
Absalon Jens Flemming Pietras fortæller, at 
Frederikke Mathilde Larsen godt kan forvente 
at få tilbuddet. Læreruddannelsen har nemlig 
et netværk af tidligere studerende, der bliver 
inviteret til at være med, når uddannelsen 
arrangerer praksissamarbejder med kulturin-
stitutioner og skoler.

“Det er mennesker med en tilknytning til 
læreruddannelsen, og som tør blotte sig og 
have tillid til, at det bliver så godt, som det 

nu kan. De lærerstuderende dukker voldsomt 
forberedte – og også nogle gange overforbe-
redte – op, men det er undervisning i proces”, 
siger han.

I dette tilfælde var det Pedersborg Skole fra 
Sorø og en kulturinstitution fra Roskilde, men 
normalt er skole og institution fra samme by, 
og en del af intentionen er at give eleverne et 
nyt syn på deres lokalområde, fortæller Jens 
Flemming Pietras.

“Og så handler det om at udvide de stu-
derendes undervisningspalet. At få dem til 
at slippe skærmen og komme ud og bruge 
tingene og vores kulturarv i historieundervis-
ningen, der hvor de er”, siger han.

Alexander Bjerge-Lentz lægger også gerne 
elever til igen, understreger han – både for de 
studerendes og sin egen skyld:

“Vi har faktisk givet håndtryk på en gen-
tagelse. Og der kunne jeg godt tænke mig, at 
det blev synkroniseret mere med min årsplan, 
så det i endnu højere grad bliver noget, der 
også rykker ved min egen undervisning”.

abr@folkeskolen.dk

KREATIVT FORLØB 
OM STAVNSBÅNDET
Alexander Bjerge-Lentz har gennem 
samarbejdet med Absalon blandt andet 
fundet inspiration til et kreativt 
forløb om stavnsbåndet, som blev 
afsluttet med rollespil i fuld 
udklædning.

”Vi ’legede’ rige adelsmænd med 
sminke fremstillet af hvedemel, store 
parykker, fine bånd, kager og hele 
molevitten. Nogle af eleverne var 
tjenere, som skulle gøre sig fortjent 
til en kage eller en slat sodavand”, 
siger han.

Dialogen ved bordet var om datidens 
musik og kunst – og bagtale af 
bønderne.

”Det er et forløb, eleverne stadig 
taler om i dag, så det har gjort ind-
tryk. Det er et godt eksempel på en af 
de kreative ideer, de fleste lærere 
har, men som kan ryge i baggrunden, 
når andre opgaver tager energien”, 
siger Alexander Bjerge-Lentz.

Alexander Bjerge-Lentz fik selv genopfrisket mere kreative måder at undervise på ved at observere 
de lærerstuderende undervise hans elever. Dem bruger han nu i sin egen undervisning.
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Fra fagene

DANSK SOM ANDETSPROG 
Der er lige så mange ordblinde 
tosprogede elever som ordblinde 
elever med dansk som moders-
mål, men de overses nogle gange 
af lærere og fagpersoner, i den 
tro at eleverne bare slås med de 
almindelige udfordringer som 
tosproget. Derfor er elever med 
dansk som andetsprog underre-
præsenterede i forhold til at 
være diagnosticeret ordblind. 

Lektor og cand.mag. i audiologo-
pædi Trine Nobelius peger på 
den såkaldte ordblinderisikotest 
som et bedre redskab end ord-
blindetesten. Et projekt arbejder 
for øjeblikket på at tilpasse ord-
blindetesten til elever med dansk 
som andetsprog. Projektet for-
ventes afsluttet i starten af 2023.

MADKUNDSKAB Madkund-
skabslærer Marie Degn, Holluf 
Pile Skole i Odense, er en af de 
første, som har gennemført den 
nye afgangsprøve i madkund-
skab. Ikke bare har hun som 
lærer ført sin klasse op til af-
gangsprøven før jul, hun har 
også været censor ved andres 
prøver i januar. Hun er ikke i 
tvivl om, at hun mener, at som-
merens afgangsprøver i mad-
kundskab bør gennemføres, og 
hendes erfaring er, at prøveka-
raktererne ligger meget tæt på 
standpunktskaraktererne.

"Hvis man er bekymret for, 
at de skal op til sommer, så 
prøv at lave en prøve, hvor 
eleverne viser, hvad de kan. En 
slags terminsprøve. Hvor de får 
en gang til at forberede sig, og 
næste gang skal de lave noget 

mad. Det kan godt være, man 
ikke kan nå den mundtlige del, 
så må man tage den næste 
gang og eventuelt i grupper, 
hvor de vurderer hinanden ud 
fra et skema. Så er der gået tre 
gange, men børnene får så 
meget ud af det", siger Marie 
Degn.

Hun oplever, at lærerne er 
mere nervøse for prøven end 
eleverne, og at eleverne er 
meget glade for prøveformen:  
”Jeg har kun tre forløb, som jeg 
har opgivet til prøven, så har vi 
lavet prøveoplæg ud fra dem. 
Man må gøre det, så godt man 
kan, i forhold til den undervis-
ning, man har haft".

“Afgangsprøven var en fornøjelse”
Lærer begejstret for prøverne i madkundskab.

folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

folkeskolen.dk/dsa

IDRÆT Efter coronaaflysnin-
ger af idrætsprøven de sene-
ste to år går Dansk Skole-
idræts idrætsfaglige udvalg 
ind for, at prøven i idræt i 9. 
klasse afholdes til sommer. Til 
gengæld anbefaler udvalget 
med formand Malene Tønder i 
spidsen, at skolerne skal have 
mulighed for at lempe på 
prøvens omfang, fordi mange 
elever har haft færre under-
visningstimer i idræt.

”Der er lærere og elever, der 
vil føle sig ekstra udfordrede, 
fordi mange har oplevet aflys-
ninger og ændringer gennem 
de seneste to år. Derfor anbe-
faler vi de her lempelser", siger 
idrætslærer og formand for det 
idrætsfaglige udvalg Malene 
Tønder om den række konkrete 
forslag til lempelser, som ud-
valget har sendt til Børne- og 
Undervisningsministeriet.

Kan der 
lempes på 
idrætsprøven?

folkeskolen.dk/
idræt

folkeskolen.dk/
naturfag

Ordblindhed hos tosprogede overses ofte

I naturfagsmaraton 
lærer eleverne af 
deres fejl

NATUR/TEKNOLOGI 21.200 
elever vil frem til maj konkurre-
re i den store naturfagsmara-
ton. Eleverne i 5. og 6. klasse 
skal få ideer, undersøge og 
bygge i seks opgaver inden for 
fagene natur/teknologi, mate-
matik og håndværk og design. 
Eleverne skal for eksempel 
bygge en bro i pap. Her gælder 
det om at gøre pap så stærkt 
som muligt. En anden opgave 
handler om støj, hvad er det 
egentlig? Hvornår er lyd beha-
gelig, og hvornår er den ubeha-
gelig? Her skal eleverne kon-
struere en boks uden bund, 
der er så lydtæt som muligt. 
Opgaverne og undervisnings-
forløbene er bygget op omkring 
engineering design-processen, 
hvor eleverne skal generere 
ideer, undersøge, planlægge, 
konstruere og undervejs lære 
af deres fejl. 
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Lærfest´22
Ta’ dit team med til Lærfest’22 

 – og få fyldt både hoved og messetaske op  
med faglig inspiration og konkrete idéer.

-  Udstilling af de nyeste læremidler 
-  Dialog med producenter og redaktører  
-  Faglige og pædagogiske oplæg
-  Inspirerende læringsmiljøer
-  Netværk og videndeling 

Programmer & gratis 
 messebillet på 

lærfest.dk

 Lærfest København 

16.-17. marts 

Lærfest Aarhus  

27.-28. april To messer 
- ét brand

Lærfest er det nye, fælles navn  
for årets to store fagmesser 

om læremidler og god 
undervisning, som samler 

Danmarks Læringsfestival i øst 
og Skolemessen i vest.

Og meget, meget mere ...
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Tema/Google-skoler
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Er det overhovedet muligt for skolerne at bruge Googles populære 
produkter, så de overholder persondataloven? Det spørgsmål kæmper 
Datatilsynet med at finde svar på, så man kan give kommunerne en 
vejledning. Imens bakser landets mange Google-skoler med at leve op til 
GDPR-kravene – uden sikkerhed for at de gør det rigtige.

For godt et år siden varslede Datatilsynet 
advarsler til en række kommuner og skoler, 
der bruger Chromebooks og Googles pro-
grampakke til undervisning – dengang kaldet 
G Suite for Education. I samme ombæring 
lovede tilsynet at udkomme med en guide til, 
hvordan skolerne kan anvende Chromebooks 
og det, der nu hedder Google Workspace, så 
det er foreneligt med EU’s databeskyttelses-
forordning, GDPR.

Et år senere er der udtalt en kraftig kritik af 
Helsingør Kommune, men ikke andre kom-
muner, og guiden er ikke udkommet. Ifølge 
formand for Danmarks it- og medievejleder-
forening Thomas Dreisig Thygesen skaber 
det usikkerhed.

“Folk er frustrerede over, at der ikke kan 
komme en ordentlig afklaring, i forhold til 
hvad der er lovligt og ulovligt. De fleste 
steder arbejdes der faktisk rigtig seriøst med 
risikovurderinger, konsekvensanalyser og 
andre meget tidskrævende opgaver. Børnenes 
datasikkerhed er i fokus i dette arbejde, men 
usikkerheden lurer hele tiden. Den forskellige 

tilgang fra kommune til kommune tyder på, 
at det er komplekst. Hvem gør det rigtigt? 
Skal det hele laves om igen. Er resurseforbru-
get meningsfuldt?” siger han.

Når der endnu ikke er kommet vejledning 
fra Datatilsynet, er det, fordi udredningen 
af kommunernes brug af Google-produkter 
i skolen har vist sig mere omfattende end 
forventet. Og fordi Datatilsynet endnu ikke 
er overbevist om, at det i det hele taget 
kan lade sig gøre at anvende produkterne i 
overensstemmelse med GDPR. Det fortæller 
it-sikkerhedsspecialist i tilsynet Allan Frank. 
Det springende punkt er nemlig, om skolerne 
via brugerindstillinger kan sikre, at personda-
taloven overholdes.

“Vi er sat i verden for at kigge på GDPR, 
og den siger ikke noget om produkterne. Der 
er databeskyttelseskrav, man skal opfylde, og 
kan ens produkt konfigureres til at gøre det, 
så er alt godt”, siger han.

“Som vi har set det beskrevet i første om-
gang fra Helsingør Kommune, var det ikke 
godtgjort, at produkterne var konfigureret, så 

de lever op til GDPR. Derfor har kommunen 
sendt yderligere materiale, som vi er ved at 
gennemgå, sideløbende med at vi kigger på 
tilsvarende sager fra andre kommuner”.

Og her har det vist sig, at der ikke er over-
ensstemmelse mellem, hvordan kommunerne 
mener, man kan indstille produkterne til at 
leve op til databeskyttelseskravene.

“Der kan være en masse individuelle for-
hold, der gør, at man har bedre eller dårligere 
muligheder, alt efter hvilke forhold, produk-
ter og licenser man har. Det er vi i gang med 
at finde hoved og hale i”, siger Allan Frank.

Først når tilsynet har et overblik over, 
hvordan kommunerne eventuelt er lykkedes 
med at konfigurere deres Google-produkter, 
så de lever op til GDPR, kan tilsynet udarbej-
de en guide, pointerer Allan Frank.

“Hvis vi kan udarbejde en. Det kan også 
være, at vi finder ud af, at det ikke kan lade 
sig gøre at konfigurere sig ud af det. Vi siger 
ikke, at man hverken kan eller ikke kan, før 
vi har afsøgt alle muligheder”, siger han.

I et skriftligt svar til fagbladet Folkeskolen 

ORD Andreas Brøns Riise ILLUSTRATION Peter Berke

Kan Google-skoler 
overholde GDPR-krav?
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henviser Google Danmark til, at Helsingør 
Kommune efter Datatilsynets kritik har 
foretaget den lovpligtige risikovurdering og 
ændret i sine konfigurationer.

“Os bekendt er dette problem løst i alle 
kommuner – og har været det længe. Mange 
har faktisk i dag den lidt modsatte udfor-
dring, nemlig at de ikke kan bruge YouTube 
i undervisningen, fordi der er lukket helt ned 
for det”, lyder det i svaret.

IT-VEJLEDERE MÅ  
VENTE PÅ VEJLEDNING

Danmarks it- og medievejlederforening har 
aftalt med Datatilsynet, KL og Styrelsen for 
It og Læring (Stil), at der skal afholdes et 
webinar for landets it-vejledere. Også det må 
vente, til tilsynet er færdigt med at gennemgå 
sagsbunkerne, fortæller Allan Frank.

“Det er børn, vi har med at gøre, og dem 
vil vi gerne passe på i Datatilsynet. Så vi er 
meget opmærksomme på at hjælpe aktørerne 
i skolen, så godt vi overhovedet kan”, siger 
han. “Men igen: Vi er nødt til at finde ud 
af, om man kan anvende produkterne GD-
PR-medholdigt, inden vi kan instruere andre 
i at gøre det”.

på ikke at skabe en situation, hvor beslutnin-
ger bliver truffet på baggrund af usikkerhed 
og manglende viden snarere end professio-
nelle, gennemarbejdede overvejelser gælden-
de for alle skoler i Danmark”, siger han.

Og usikkerheden bliver ikke mindre af, at 
skolerne end ikke kan få at vide, om det i det 
hele taget er muligt at anvende techgiganter-
nes løsninger i henhold til lovgivningen. For 
skal der sadles om, vil det kræve mindst tre 
år – og store investeringer, vurderer Thomas 
Dreisig Thygesen.

“Der findes andre løsninger, men ingen har 
endnu vist et helt præcist setup, der muliggør 
det samme, og der vil være værktøjer, som 
kan være svære at finde alternativer til”, 
siger han.

“Når det er sagt, så skal en omlægning 
selvfølgelig ske, hvis det viser sig nødven-
digt, og det vil også kunne lade sig gøre. 
Men er der nogen, som siger, at det bliver 
nemt, så skal de saftsuseme vise det, før vi 
sætter hele molevitten i gang”.

Thomas Dreisig Thygesen ser gerne, at der 
tages hul på en diskussion af, om det giver 
mening at samle flere opgaver om datasik-
kerhed hos en central aktør frem for spredt 
ud på landets 98 kommuner.

Særligt når det kommer til at overholde den 
såkaldte Schrems II-dom fra 2020. Den blev 
afsagt af EU-Domstolen og betyder blandt an-
det, at man skal sikre, at udbydere ikke lagrer 
persondata på servere uden for EU.

“Man bør helt klart stille højere krav til  
techfirmaerne om åbenhed om, hvilke data 
der opsamles, og hvad de bliver brugt til. 
Men måske bør man også kigge på, om det 
giver mening, at der sidder en person ude i 
hver kommune og skal indgå aftalerne med 
dem. Danmark har halvt så mange indbyg-
gere som London, og det samlede antal store 
fællessystemer er trods alt begrænset”.

Google Danmark understreger over for 
Folkeskolen, at der ikke indsamles data til 
brug for målrettet annoncering eller andre 
kommercielle formål, når skoleelever bruger 
Google Workspace. Men ligesom andre digi-
tale tjenester er man afhængig af brugsdata 
for at kunne udvikle systemet, understreges 
det: “Data om brugen af for eksempel Docs 
eller Sheets kan også bruges til fejlrettelser 
eller til at forbedre programmerne – for ek-
sempel sammensætte knapperne på en mere 
intuitiv måde”.

abr@folkeskolen.dk

Datatilsynets it-sikkerhedsspecialist under-
streger, at guide og webinar ikke kun vil rette 
sig mod Google-produkter, men er tænkt som 
en generel guide i databeskyttelse, når man 
anvender undervisningsværktøjer, der er ud-
formet af globale spillere. 

“Det være sig Microsoft, Google, AWS 
eller Apple”, siger han.

Når Datatilsynet det seneste års tid pri-
mært har haft fokus på skolernes anvendelse 
af Google-produkter, skyldes det ifølge Allan 
Frank, at der har været konkrete forældrekla-
ger, som tilsynet er forpligtet til at kigge på 
først. For sager, som tilsynet tager op af egen 
drift, gælder andre tidsfrister.

LOKALE LØSNINGER ELLER 
EN CENTRAL OPGAVE?

Thomas Dreisig Thygesen understreger, at han 
til fulde forstår det fokus, der lige nu er på, om 
skoler og kommuner lever op til GDPR. Men 
han frygter, at den fortsatte usikkerhed kan få 
betydning i form af forkerte beslutninger og 
unødvendige fravalg af gode it-løsninger.

“Selvfølgelig skal der være fokus på, at 
datasikkerheden skal være i orden, når vi 
bruger digitale løsninger. Men vi skal passe 

Tema/Google-skoler

”VI SIGER IKKE, AT MAN 
HVERKEN KAN ELLER IKKE 
KAN, FØR VI HAR AFSØGT 
ALLE MULIGHEDER”.
ALLAN FRANK, 
IT-SIKKERHEDSSPECIALIST 
I DATATILSYNET
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I diskussionen om datasikkerhed drukner de gode pædagogiske grunde til, 
at et stadig større antal skoler bruger Googles værktøjer. Sådan lyder det fra 
to it-administratorer. De afventer med sindsro besked fra Datatilsynet om 
it-sikkerheden i deres skole og kommune.

  ”Vi bruger Google, 
fordi det giver mening”

“Man kan godt komme til at fremstå semire-
ligiøs”, griner Morten Ulstrup et par gange 
undervejs i interviewet, når han godt selv kan 
mærke, at engagementet tager over, og tale-
strømmen flyder lidt hurtigere end normalt.

Men det handler netop om engagement og 
ikke om religion, skynder han sig at understre-
ge. Om at han oplever så mange fordele ved 
at bruge de Google-værktøjer til skolebrug, 
som det seneste års tid har været omdrejnings-
punkt for en debat om datasikkerhed.

Den skal selvfølgelig være i orden, under-
streger han, og det mener han også, at den er 
på hans skole. Det vender vi tilbage til.

Morten Ulstrup har været primus motor på, 
at landets næststørste skole, Glostrup Skole, i 
dag er 100 procent “i skyen”. Skolen er gået 
fra at arbejde i Microsofts kontorpakke på 
Windows-pc’er til i stedet at bruge Googles 
kontorpakke på Chromebooks.

Han er derfor i dag fuldtidsadministrator for 
et system, der er bygget op omkring Googles 
kontorpakke kaldet Google Workspace Enter-
prise, og som tæller omkring 3.000 brugere 
– herunder cirka 2.200 elever og 320 ansatte 
fordelt på skolens fire afdelinger.

Fordelene, synes Morten Ulstrup, er til at få 
øje på. Han remser op: Maskinerne er klar til 
brug, få sekunder efter at de er blevet tændt. 
Styresystem og alle programmer opdateres 
automatisk løbende, så alle brugere – både 
elever og lærere – altid sidder med den sam-
me version af styresystem og programmer.

Alle filer ligger i skyen. Det vil sige, at når 
en Chromebook har udstået sin værnepligt 
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eller er gået i stykker, så udleverer Morten 
Ulstrup – groft sagt – bare en anden.

“Brugeren logger ind på den nye         
Chromebook, og så ligger undervisnings-
forløb, dokumenter og det hele klar til brug, 
som om intet var hændt”, fortæller han under 
kaffeopfyldningen i personalekøkkenet.

GOOGLE SOM 
LÆRINGSPLATFORM

Rundturen på skolen slutter på Morten Ul-
strups kontor. Her sætter vi os til rette foran 
de to skærme på skrivebordet. Med på den 
ene skærm – via Google Meet, naturligvis 
– er it-konsulent Lars Lyngsøe Højberg fra 
Rebild Kommune, der også anvender Google 
Workspace Entreprise til skolebrug. Han ad-
ministrerer i samarbejde med it-vejledere på 
skolerne i dag flere end 3.500 elevers og 600 
pædagogiske medarbejderes Chromebooks.

Lars Lyngsøe Højberg blev første gang 
introduceret til systemet for otte år siden, da 
han selv var matematiklærer i udskolingen. 
Her var han skeptisk, fortæller han.

“Selv om det eksisterende Microsoft-sy-

stem var dyrt og tungt, fungerede det godt, 
mens Googles havde mangler. Siden, synes 
jeg, har de overhalet, og mange af de kritik-
punkter, man dengang havde mod Google, 
mener jeg nu, man kan rette mod andre sy-
stemer”, siger han.

Som eksempel fremhæver han, at Google 
Docs i starten ikke kunne lave spalter og ge-
nerelt var dårligt til modtagerrettet kommuni-
kation. Det er siden udbedret, pointerer han.

“Den korte version af, hvorfor Google i 
mine øjne lige nu er foran, er: Det spiller. 
Med et moderne ord kører tingene smooth”, 
siger Lars Lyngsøe Højberg. “Sammenhæn-
gen mellem regneark, tekstbehandling og 
eksterne programmer som Wizkids’ Math- 
Solver er sømløs. Det hele er integreret i 
hinanden”.

Og så er der Google Classroom, som pro-
ducenten selv i løbet af det seneste år er be-
gyndt at kalde et LMS. Det står for learning 
management system – det, der i en dansk 
kontekst har fået betegnelsen læringsplatform.

“Det fungerer intuitivt, er godt at lave un-
dervisningsforløb i og automatiserer meget af 
processen ved for eksempel automatisk at op-

rette mapper til elevafleveringer”, fremhæver 
Morten Ulstrup og tilføjer:

“Når læreren skal rette, foregår det direkte 
i dokumentet, uden at der skal printes eller 
sendes filer frem og tilbage. Skal eleverne 
løse gruppeopgaver, kan flere arbejde direkte 
i det samme dokument. Den kollaborative del 
er meget vigtig”.

EN ØKONOMISK  
FORDELAGTIG LØSNING 

Hverken Morten Ulstrup eller Lars Lyngsøe 
Højberg lægger skjul på, at deres skole eller 
kommune har sparet store summer ved at 
skifte til et Google-miljø. Det har blandt andet 
gjort det muligt at købe Chromebooks til alle 
lærere og samtlige elever fra 3. til 9. klasse.

“På den måde er vi med til at stille alle ele-
ver ens”, siger Morten Ulstrup. “Alle har en 
velfungerende Chromebook, og vi slipper for, 
at nogle elever skal kæmpe med at deltage i 
undervisningen med en aflagt pc eller Mac”.

Men skiftet til Google har ikke været en 
spareøvelse, skynder de sig at tilføje. Ud 
over de økonomiske og administrative forde-

På Glostrup Skole er browseren på elevernes Chromebooks indstillet til inkognitotilstand, når de går på YouTube, fortæller Morten Ulstrup.

Tema/Google-skoler
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le er der vægtige pædagogiske og didaktiske 
grunde til at foretaget skiftet, lyder det fra de 
to administratorer.

“Jeg er nødt til at være tæt på lærerne i det 
her, hvis det skal give mening”, siger Morten 
Ulstrup. “Og det betyder, at jeg skal tage de-
res udfordringer og bekymringer alvorligt og 
handle på dem”.

På Morten Ulstrups kontor står Chrome-
books af alle mærker og generationer i stabler 
på hylderne. Han har været samtlige af dem 
igennem med lærerne, da skolen for tre år 
siden udskiftede lærernes pc’er med Chrome-
books. Valget faldt på en af de absolut dyreste 
af slagsen.

“De ville gerne have en stor skærm og 
en maskine, der kører hurtigt. Og så skulle 
den også gerne have et lækkert design. Det 
kan man grine af, når man går mest op i det 
tekniske, men det betyder noget, når Chrome-   
booken er ens primære arbejdsredskab, som 
man har med overalt”, siger han.

I forberedelseslokalet på Glostrup Skole 
kan lærerne sætte deres Chromebook til en 
24-tommerskærm og eksternt tastatur og 
ekstern mus. De elektroniske smartboards 
i klasselokalerne og på lærerværelset er 
udskiftet med interaktive tavler med indbyg-
get touchscreen. Lærerne kan koble deres      
Chromebook til tavlen, og så bliver det, der 
skrives på den, automatisk gemt i skyen.

INDSTILLINGERNE SKAL SIKRE 
DATASIKKERHEDEN

Og så er der det med datasikkerheden. Googles 
skoleprodukter har det seneste års tid fået 
massivt fokus af Datatilsynet, som har udtalt 
en skarp kritik af Helsingør Kommune. Kom-
munen havde ikke foretaget den lovpligtige 
risikovurdering i forhold til at bruge Googles 
produkter, ligesom man ikke havde ændret ved 
standardindstillingerne i et forsøg på at højne 
datasikkerheden. Googles produkter lever 
nemlig ikke automatisk op til GDPR, det er op 
til skoler og kommuner selv at indstille dem til 
at gøre det.

Datatilsynet har for nylig bedt både Glostrup 
Skole og Rebild Kommune om at redegøre for 
deres brug af Google Workspace Enterprise i 
skolen. Det har både Morten Ulstrup og Lars 
Lyngsøe Højberg helt ro i maven omkring. De 
har tilkøbt Enterprise-licenser, der ifølge ad-
ministratorerne sikrer, at alle personfølsomme 
data opbevares på servere inden for EU.

Både Glostrup Skole og Rebild Kommunes 

risikovurderinger er digre værker på mere 
end tusind sider, som har taget over et år at 
udarbejde.

“Det handler ikke om at sikre, at der ingen 
risiko er – det handler om at sikre, at den er 
minimeret og står mål med fordelene ved at 
bruge systemet. Og sådan er det for alle syste-
mer”, siger Lars Lyngsøe Højberg.

Han tilføjer, at han mener, at Datatilsynets 
kritiske blik bør rettes mod alle it-systemer til 
skolebrug – ikke kun Googles:

“Tendensen er, at man føler sig mere sikker 
bag en firewall på et lokalt netværk, men det 
er altså ikke nok i dag. Trenden er, at også Mi-
crosoft går mod skyen med OneDrive. Så man 
skylder at tildele det samme opmærksomhed”.

INKOGNITOTILSTAND OG 
SKJULTE MAPPER

Helsingør-sagen begyndte at rulle, da en far 
til en dreng i 3. klasse opdagede, at sønnen 
havde en YouTube-konto i eget navn, som var 
oprettet, fordi han havde en Google-konto til 
skolebrug. Det har Glostrup Skole imødegået 
ved at sørge for, at elevernes Chromebooks 
kun kan åbne Googles kommercielle produkter 
som YouTube, Google Earth og Google Maps 
med browseren Google Chrome i såkaldt in-
kognitotilstand.

“Det gør blandt andet, at eleverne godt kan 
se videoer på Youtube, men ikke logge ind”, 
siger Morten Ulstrup. “Programmerne er gode 

Datatilsynet har for nylig bedt Glostrup Skole gøre rede for skolens brug af Google Workspace.



til skolebrug, så derfor vil vi gerne anvende 
dem. Men de hører til ‘consumer-Google’ 
– ikke ‘education-Google’ – så det skal der 
selvfølgelig være styr på”.

Han fortæller videre, at skolen har lukket for 
adgangen til en række spil- og pornosider via 
Google Chrome:

“Og modsat andre devices kan eleverne 
ikke installere en ny browser eller andre pro-
grammer for den sags skyld. Derfor slipper vi 
for mange af de forstyrrelser, det kan give i 
undervisningen”.

Der er også arbejdet med indstillingerne for 
at gøre det så sikkert som muligt at opbevare 
dokumenter med elevernes personlige oplysnin-
ger i Google Drev, fortæller administratorerne.

Det handler blandt andet om at sikre, at ret-
tighederne til, hvem der kan henholdsvis tilgå, 
læse og ændre dokumenter, står snorlige. Det 
samme skal indstillingerne om, hvornår data 
automatisk bliver slettet. Alle mapper med per-
sondata er skjult på forsiden af Glostrup Skoles 
Google Drev og kan kun tilgås gennem et 
menupunkt, der viser skjulte mapper. Når man 
kommer derind, er forsidebilledet på alle map-
per en advarsel, der markerer, at nu kommer 
man ind i en mappe med persondata.

“Det giver et ekstra klik, og det er hele poin-
ten. Når man så at sige går et niveau dybere, 
skal man lige tænke sig om en ekstra gang”, 
siger Morten Ulstrup.

INGEN REKLAMER I  
SKOLEPROGRAMMERNE

Datatilsynet påpeger i sin afgørelse i Helsing- 
ør-sagen, at det er en skærpende omstændig-
hed, at Google har som forretningsmodel at 

indsamle data. Det norske datatilsyn har bedt 
om konkret at få at vide, hvilke data  Google 
indsamler i sine skoleprodukter, og hvad der 
sker med dem. Er I helt trygge ved, hvad de 
bliver brugt til?

“Det er en klassisk misforståelse. Når man 
omtaler Google, forbinder de fleste mennesker 
det med, at Google lever af at målrette reklamer 
efter, hvad vi søger på. Og det er korrekt, at det 
gør Google i det almindelige consumermiljø. 
Men det er ikke det, vi arbejder i. Google 
Workspace Enterprise er et dybt professionelt 
it-miljø, der bruges af flere og flere virksomhe-
der”, siger Morten Ulstrup og tilføjer:

“Det er klart, at der lagres data, der gør, at 
man kan genskabe en konto, forbedre bruger- 
oplevelsen og den slags. Men det har intet 
med målretning af reklamer at gøre. Det er 
udelukkende en sikring af brugernes data. 
Hvis en pc pludselig ikke vil starte, så mister 
brugeren de data, der er lagret på skrivebordet. 
På en Chromebook lagres alt på brugerens 
konto i skyen”.

Er man ikke med til at give Google monopol, 
hvis man i skolen udstyrer eleverne med en Go-
ogle-konto og ikke viser dem andre systemer?

“Det er en problematik, der faktisk først er 
rejst, efter at der er kommet mere end én udby-
der. Jeg husker ikke den samme diskussion om-
kring Windows, dengang alle skoler i Danmark 
brugte det”, siger Morten Ulstrup.

“Der er aldrig nogen, der har problematiseret, 
at ministeriet, alle it-afdelinger i Danmark og 
Datatilsynet bruger Windows og Microsofts 
kontorpakke. Men Microsoft er altså en ame-
rikansk techgigant på lige fod med Google og 
bør selvfølgelig tildeles samme kritiske blik”.

Lars Lyngsøe Højberg understreger, at han 

i samtaler med områdets gymnasier har fået 
bekræftet, at Rebild Kommunes skoleelever 
ikke har problemer med at skifte til at anvende 
andre systemer, når de går videre i uddannelses-
systemet.

Og at skifte system er også både Morten 
Ulstrup og Lars Lyngsøe Højberg klar til, hvis 
noget andet på et tidspunkt bliver bedre end 
Google, understreger de.

“Vores opgave er naturligvis at vælge den 
bedste platform, og så skal vi hele tiden være 
opsøgende og holde øje med udviklingen”, 
siger Morten Ulstrup. “Det handler netop ikke 
om religion”.

Da kaffen skal optankes, sidder Anders 
Jørsum på lærerværelset med sin Chromebook 
og en grundbog fremme og er i gang med at 
forberede undervisningsforløb i Google Class-
room. Han er lærernes tillidsrepræsentant og 
var skeptisk til en start, da lærerne skulle skifte 
fra at arbejde på windows-pc til at arbejde på 
Chromebooks, fortæller han.

“Men Chromebooken starter op på ingen tid 
og er let og meget brugervenlig at anvende. 
Google Classroom minder om Facebook i op-
bygningen og er også meget let at gå til. Det er 
meget intuitivt”, siger han.

Ved at andet bord sidder lærer Michael Niel-
sen. Også han var skeptisk til en start og lægger 
ikke skjul på, at det har taget tid at omstille sig: 

“At foretage et skift er altid en udfordring, og 
det har selvfølgelig krævet lidt tid. Jeg har nok 
også brokket mig en del undervejs. Men jeg 
indrømmer gerne i dag, at det giver rigtig god 
mening”.

abr@folkeskolen.dk

”Vores opgave er naturligvis at 
vælge den bedste platform, og så  
skal vi hele tiden være opsøgende
og holde øje med udviklingen”.
MORTEN ULSTRUP,
it-administrator på Glostrup Skole
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Frustrationen over læringsplatforme og Aula er udbredt på skolerne, og 
derfor vender de sig mod techgiganternes velfungerende løsninger. Derfor 
har vi nu kritisk infrastruktur, som ikke er politisk besluttet, siger forsker.

Hvorfor Google? 
Det fungerer – det gør Aula ikke
ORD Andreas Brøns Riise    ILLUSTRATION Peter Berke

Sidste år fandt ph.d. Lucas Cone sammen 
med en gruppe studerende ud af, at mindst 
560 danske skoler brugte Googles program-
pakke G Suite for Education. Siden er der 
ikke lavet nye opgørelser, men på verdensplan 
er antallet af brugere af det, der nu hedder 
Google Workspace, alene siden 2020 vokset 
fra 120 millioner til 170 millioner.

Og forklaringen på Googles heftige frem-
march på skoleområdet skal blandt andet 
findes i det såkaldte Brugerportalsinitiativ fra 
2014, forklarer Lucas Cone. Her besluttede 
regeringen og KL, at alle kommuner skulle 
benytte sig af en læringsplatform på skoleom-
rådet, og at der fra centralt hold skulle opret-
tes en fælles kommunikationsplatform – Aula.

Men implementeringen af de digitale plat-
forme i skolen er langtfra gået glat, og det 
har fået flere skoler til at vende sig mod tech-
giganter som Google og Microsoft, påpeger 
Lucas Cone.

 “Der har på skoleområdet i en lang periode 
været relativt stor frustration over den fælles-
offentlige indsats i forhold til digitalisering. 
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Der er blevet brugt meget tid og mange 
kræfter til at skulle omstille sig til at arbejde 
på platforme, der er utilstrækkelige og for-
virrende”, siger han. “Google og Microsoft 
kommer ind og leverer en billig, velkendt, 
funktionel og intuitiv løsning, der kan mange 
af de samme ting, man skulle bruge lærings-
platformen og Aula til, men med en meget 
større brugervenlighed”.

Lucas Cone påpeger, at Google først for 
nylig er begyndt at anerkende Google Class-
room som et learning management system – 
på dansk: læringsplatform. Det har man ikke 
tidligere gjort, og skolerne har da også taget 
Googles produkter i brug ved siden af de obli-
gatoriske læringsplatforme og Aula.

“Det geniale træk i Googles markedsføring 
er, at man fra starten henvendte sig direkte til 
skoler og lærere med en gratis platform, der 
kunne løse mange af de problemer, der er med 
digitaliseringen – men uden om den offentlige 
infrastruktur”, siger Lucas Cone.

Det betyder, at mange lærere i dag ud over 
læringsplatformen og Aula også benytter      
Google eller Microsofts platforme på daglig 
basis.

“Og på den måde er de globale techgiganter 
blevet en del af skolens vitale infrastruktur, 

uden at det har været et krav eller ønske fra 
politisk hold. Der var tværtimod et ønske om, 
at den skulle leveres af danske læringsplatfor-
me og Aula”, siger Lucas Cone.

Det seneste års tids kritiske lys fra Datatil-
synet på Googles skoleprodukter har ikke fået 
skoler eller kommuner til at vælge Google fra, 
vurderer Lucas Cone.

“Google leverer sammen med Microsoft 
fortsat den billigste og mest effektive løsning 
på skolernes digitale behov”, siger han. “Selv 
om mange har svært ved at gennemskue    
Googles brug af data og forretningsmodel, 
så findes der ikke rigtig nogen alternativer. 
Derfor ender man med at vente på Datatil-
synet for at finde ud af, hvad man skal gøre, 
fordi Google forventer, at kommuner selv skal 
konfigurere Google Workspace, så man lever 
op til de gældende regler for databeskyttelse. 
Erfaringerne fra de sidste år og Datatilsynets 
kritik viser, at det er der mange kommuner, 
der ikke har været i stand til”.

Men en ting er datasikkerhed, påpeger 
Lucas Cone. En anden ting er, om uddannel-
sesverdenen kan overskue konsekvenserne af at 
entrere med firmaer, der har en grundlæggende 
anden forretningsmodel, end man er vant til. 

“De sælger ikke produkter i den klassiske 

forstand. Der er snarere tale om en udlej-
ningsmodel, hvor man udlejer et gnidningsfrit 
univers, der giver brugere mulighed for at 
kommunikere, opbevare filer, give feedback 
og andre essentielle pædagogiske ydelser. 
Institutioner og kommuner betaler for lejen 
med små og ofte symbolske beløb. Elever og 
lærere betaler med deres data og loyalitet”, 
siger Lucas Cone.

Men Google afviser jo klart og tydeligt, at 
der samles data med henblik på målrettet an-
noncering i skoleprogrammerne?

“Det er ikke så meget reklamer, det handler 
om. Det handler i højere grad om, at praktike-
re og ledere i uddannelsesverdenen har meget 
svært ved at tyde, hvad der er op og ned i den 
digitale økonomi, som Google og Microsoft 
repræsenterer”, siger Lucas Cone.

“Når eleverne skal have adgang til Work- 
space, skal de først have en Google-konto, 
og det opretter kommunerne til dem. Det 
er et godt eksempel på, hvordan modellen 
fungerer. Det handler ikke om reklamer eller 
ej, men om at indlejre børns skolegang i en 
kommerciel infrastruktur. Det handler om, at 
man får folk ind i folden”.

abr@folkeskolen.dk

 ”Google og Microsoft 
kommer ind og leverer en billig, 
velkendt, funktionel og intuitiv løsning, der 
kan mange af de samme ting, man skulle 
bruge læringsplatformen og Aula til, men 
med en meget større brugervenlighed”.

Tema/Google-skoler

 ”Google og Microsoft 
kommer ind og leverer en billig, 
velkendt, funktionel og intuitiv løsning, der 
kan mange af de samme ting, man skulle 
bruge læringsplatformen og Aula til, men 
med en meget større brugervenlighed”.
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“Min mor gider  
ikke have flere 

beskeder fra dig”

Forældre kan komme til at give udtryk for, at det er irriterende med al den 
”brok” i kontaktbogen – men det er en del af pakken, hvis vi skal være i dialog 
om barnet.

 “Det var, som om 
tiden stod stille, 
jeg skulle lige 
mærke efter. Var 
det virkelig det, 
han sagde?”

Af Dorthe B. Clausen, 
børnehaveklasseleder på 
Vestfjendsskolen og blogger på 
folkeskolen.dk 
Privatfoto

Blogs

Vi kan vist godt blive enige om, at sådan en 
overskrift kan få en hvilken som helst børne-
haveklasseleder (eller hvem der nu er modta-
ger) til at spærre øjnene op. Det gjorde jeg!

Dagen i børnehaveklassen var lige startet, 
jeg havde gennemgået dagens program, og 
vi havde læst det fjerde kapitel i Tutti-bogen. 
Eleverne var på deres plads – penalhuset 
og bøgerne kommet op af tasken, matema-
tiktimen var så små ved at gå i gang. Vi 
småsnakkede, vendte lidt løst og fast. Lauge 
sagde: “Jeg tabte en tand i går”. Yes! Jeg satte 
et kryds på vores tabt tand-tælleliste. Lauge 
havde tabt tand nummer 70 i dette skoleår, vi 
jublede og kunne glæde os over, at vi nærmer 
os de 100 tabte tænder. Vi regnede lidt og 
sagde tælleremsen 10-20-30 … 

Eleverne var aktive, der var masser af læ-
ring, det var hyggeligt, og stemningen var 
rigtig god, lige indtil Anders (ud af det blå) 
sagde til mig: “Min mor gider ikke have flere 
beskeder fra dig!”

Det var, som om tiden stod stille, jeg skulle 

lige mærke efter. Var det virkelig det, han 
sagde?

Nuvel, jeg havde da de sidste dage skrevet i 
Anders’ kontaktbog, der havde været noget 
drilleri, næsvished og øgenavne over for kam-
meraterne, og ugen forinden havde jeg også 
haft en telefonsamtale med mor.

Da det (endelig) blev frikvarter, stoppede jeg 
Anders, for jeg var lidt nysgerrig på, hvordan 

jeg skulle forstå den besked, han havde givet 
mig tidligere. Anders var meget fattet og 
kunne godt sige det igen, hvortil jeg spurgte: 
“Jamen Anders, er det mig, der skal lave noget 
om, altså ved ikke at skrive beskeder til din 
mor? Eller er det dig, der skal lave noget om?” 

Anders kiggede lidt forlegent ned i gulvet, 
han var godt klar over, at det var ham, der 
skulle ændre opførsel. Jeg blev helt glad, for 
jeg må jo nok indrømme, at beskeden nemt 
kunne opfattes på en helt anden måde.

Desværre bliver jeg også oprigtig bekym-
ret: Hvorfor bruger forældre vendinger, som 
den jeg oplevede, til et barn på seks år? Et 
seksårigt barn har svært ved at forstå meningen 
med den form for beskeder. Barnet kan med 
rette blive forvirret, misforstå og tolke helt for-
kert og dermed bruge beskeden uheldigt.

Jeg vil allerhelst tro det bedste med hensyn 
til “mors besked” til mig. Jeg kunne dog godt 
tænke mig, at hun havde skrevet det i kontakt-
bogen og ikke brugt sit barn som sendebud. 
Jeg vil nemlig gerne have beskeder fra mor.



“Vi ved godt, det 
bliver dyrt, men vi 
har også lært af 
corona, at hvis noget 
er vigtigt, så har 
Danmark også råd”.

Skolernes indeklima 
skal forbedres Alt bliver godt igen …

De sidste to år med corona har blandt andet 
vist, hvor meget indeklima betyder på skoler-
ne. Vi har luftet ud, sprittet af og tilrettelagt 
undervisningen i forhold til de gældende 
restriktioner og krav om afstand. Samtidig har 
der været en øget opmærksomhed på rengøring 
og behovet for øremærkede midler til rengø-
ring – selv om de midler, der er afsat fra poli-
tisk hold, langtfra rækker ude på alle skoler. 

Vi skal tage de gode erfaringer med videre 
og have et fortsat fokus på indeklima og det, 
der virker. Der er ingen tvivl om, at der er 
kommet en større opmærksomhed på inde-
klima. Den skal vi fastholde – også når vi er 
tilbage i en forhåbentlig snart mere normal 
hverdag på skolerne igen. 

Der findes allerede meget viden om, hvil-
ken betydning indeklima har for lærernes 
trivsel og arbejdsmiljø og for det undervis-
ningsmiljø for eleverne, der skabes på de en-
kelte skoler. Ved at satse på et godt indeklima 
og på ordentlige fysiske rammer for lærere 
og elever er vi med til at skabe bedre forud-
sætninger for god undervisning og dermed 
det udbytte, eleverne får. Det kan samtidig 
være med til at mindske sygefraværet blandt 
lærerne, når der er et sundt indeklima på sko-
lerne – og det sparer i sidste ende skoler og 
kommuner for mange penge til vikarudgifter 
og så videre. Vi kan i stedet bruge midlerne 
til at investere i et godt indeklima og gode 
fysiske rammer på skolerne. 

I Danmarks Lærerforening vil vi derfor 
fortsat sætte fokus på indeklima – også efter 
corona. Det vil vi gøre med afsæt i den viden, 
der er på området – blandt andet fra forskning 
om indeklima – og vi vil gøre det med afsæt 
i de gode erfaringer og eksempler, vi har på 
området. Corona har tydeliggjort, at inde-
klima er afgørende, når vi taler om lærernes 
arbejdsmiljø og muligheder for at skabe den 
gode undervisning. 

Der er meget, vi som samfund har lært 
under corona, herunder også om betydningen 
af et godt indeklima. Måske er tiden kommet 
til, at vi udarbejder en national handleplan for, 
hvordan vi i de kommende år sikrer et godt in-
deklima på alle skoler. Vi ved godt, det bliver 
dyrt, men vi har også lært af corona, at hvis 
noget er vigtigt, så har Danmark også råd. 

DLF MENER
AF THOMAS 
ANDREASEN

Formand for 
arbejdsmiljø- og 
organisations-
udvalget

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Problemet er ikke, at børn ikke må lære 
at passe på. Problemet er derimod, at der 
ikke er blevet gradvist genåbnet i et 
tempo, så børn og voksne kunne følge 
med og vænne sig til det”.

KENNETH MANDRUP,
LÆRER, ABEJDSMILJØREPRÆSENTANT

”Man har gjort børnene (og mange 
voksne) unødvendigt bange gennem to år. 
Dét er problemet. Jeg håber, mange vil 
indse det, så der kan blive gjort noget ved 
det reelle problem frem for blot lidt 
langsommere fjernelse af restriktionerne”.

NIELS JAKOB PASGAARD, LEKTOR 

”Her har lærerne igen en opgave at løfte, 
da de skal forklare eleverne, at alt er trygt 
og godt, på trods af at en del elever nok 
har adgang til TV Avisens oplæsning af 
nyeste smittetal og har hørt om nogle 
familiemedlemmers utryghed. Jeg synes, 
at man kræver en del. Det ville være 
fantastisk, hvis der var et bud på, 
hvordan andre end lærerne kunne 
bidrage i denne sammenhæng”.

NINNA RESTING, TIDLIGERE LÆRER

Uddrag af kommentarer til blogindlægget: 
“Den første skoledag uden restriktioner” på 
folkeskolen.dk

Debat
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Et redskab mod børns coronaskader 

Ikke den store svarlyst på Christiansborg

Når vi er på den anden side af pandemien, 
sidder nogle børn og unge tilbage med ar på 
sjælen.

Vi har levet med corona i to år. Den har 
indskrænket vores muligheder for social 
kontakt.

Hvad kan lærere og pædagoger gøre for at 
afhjælpe børns og unges psykiske eftervirk-
ninger af pandemien? Et middel er at benytte 
drama og teater som læringsvej. Drama og 
teaters styrke er, at det enkelte menneske ind-
drages i et fællesskab, hvor alle bidrager, og 
alle har værdi – en erfaring, jeg har både fra 
egen lærerpraksis og fra litteraturen.

Når vi har følt os isolerede og magtesløse, 
har vi behov for at mærke os selv og hinan-
den, hvilket man netop gør ved at bruge dra-
ma og teater i sin praksis. Det sker, fordi den 
intellektuelle tænkning, kropsbevidstheden 

og følelserne integreres. Både hoved og krop 
er aktive.

Det hele menneske kommer i spil. Den 
enkelte bygges op – ikke alene, men i et grup-
pefællesskab.

I drama og teater aktiveres syn og hørelse. 
Den taktile og den kropskinæstetiske sans 
udvikles, og rum- og sprogfornemmelsen 
skærpes. Men det allervigtigste er, at der etab-
leres en fællesskabsfølelse. Og det er dét, der 
er brug for netop nu. Læring i et fællesskab. 
Læring med såvel hoved som krop. Læring, 
der er seriøs, men samtidig sjov og social.

At skabe en teaterforestilling sammen med 
andre træner samarbejdsevnen og styrker den 
enkeltes oplevelse af at have betydning. Dra-
ma og teater kan anvendes i alle fag og på alle 
klassetrin. Så inddrag drama og teater som en 
læringsvej allerede nu – og skab bedre trivsel. 

Medio december bad jeg alle medlemmer af 
Folketinget svare på ét spørgsmål: Var fol-
keskolekonflikten i 2013 aftalt spil mellem 
SRSF-regeringen og KL? Kun få svarede. Ud 
over Troels Ravn (Socialdemokratiet), hvis 
svar jeg har offentliggjort på min blog på fol-
keskolen.dk, har kun Bertel Haarder (Venstre) 
svaret – hvis man da kan kalde det et svar: 
“Jeg ved det ikke – men jeg tror det ikke”.

To medlemmer vendte tilbage med en legi-
tim forklaring på, hvorfor de ikke kunne svare. 
Sofie Carsten Nielsen (Radikale Venstre) men-
te ikke at kunne svare udtømmende med de 
standardsvar, som jeg havde opstillet. Jeg fri-
satte hende fra standardsvarene og bad hende 
svare, som hun ville. Det har hun ikke gjort. 

Og så er der et par kontakter, der “simrer”.
Retfærdighed for folkeskolelærerne fylder 

ikke ret meget på Christiansborg.
Jeg er blevet mødt med den indvending, om 

det ikke er naivt at stille et sådant spørgsmål, 
og hvad havde jeg regnet med? Naivt måske, 
men i et demokrati er det også nødvendigt 
at afæske sine politikere svar på, om de har 
rent mel i posen, når så meget peger på, at de 
ikke har det, som i dette tilfælde. Indiciernes 
og bevisernes tyngde er så stor, at det burde 
være en æressag for dem at gøre mistanken til 
skamme, hvis den er uberettiget. Men de tier 
eller stiller sig fornærmet an over, at man kan 
finde på at stille spørgsmålet.

Forkortet af redaktionen.

 AF JETTE BAK, forfatter, Åbyhøj

 AF KARSTEN BRÄUNER, pensioneret lærer

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.
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Kontakt en rejserådgiver 
på 70 22 88 70

Skolerejser  
med tryghed
Der er flere spørgsmål end svar når det 
gælder rejser til udlandet. Vores erfarne 

rejserådgivere har svarene på de allerfleste. 
Lad os hjælpe med jeres næste rejse.

alfatravel.dk

Troll Aktiv
Inkl. 3 nætter, båd t/r, 4 valgfrie 

aktiviteter og morgenmad

Fra kr. 1.948

Folkeskolen_NY_2022_61x129_TrollAktiv.indd   1Folkeskolen_NY_2022_61x129_TrollAktiv.indd   1 01-02-2022   14:38:2201-02-2022   14:38:22



Lige nu søger vi nye medlemmer til Folkeskolens Lærerpanel.
To-tre gange om året vil du modtage en undersøgelse på mail, hvor vi spørger 
til Lærerpanelets meninger om oplevelser til aktuelle skolepolitiske emner 
eller hverdagen som lærer. Du kan også komme med forslag til emner, som du 
synes, at redaktionen bør behandle journalistisk.

Tilmelding på: folkeskolen.dk/lærerpanel

54 % 
tør ikke ytre sig 
kritisk om skolen

Hvad 
mener du?
Meld dig til Folkeskolens Lærerpanel, 
og giv lærernes stemme mere kraft
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Anbefalinger

Nogen har bygget en gymnastiksal lige over 
stedet, hvor Zeki Müller har sine stjålne 
penge begravet. Zeki ser kun én mulighed: 
At lade som om han er en vikarierende lærer 
på Goethe-skolen, som gymnastiksalen er 
tilknyttet. Det bliver starten på Zekis 
ufrivillige pædagogiske karriere, som den er 
gengivet i filmen ”Fack ju Göthe”.

Det er en utrolig underholdende actionfilm 
med saftigt sprog. Filmen blev så godt 
modtaget i min klasse, og bagefter gik 
mange af dem hjem og fandt filmens 
efterfølger på deres egne streamingtjenester. 
Frivilligt.

For 7.-10. klasse.

Reklamer på YouTube arbejder jeg en del med 
– især den tyske supermarkedskæde 
Edekas reklamer. De kan bruges til mange 
forskellige emner, for eksempel mad, jul, 
familie og fritid. Edekas reklamer er lidt 
længere end almindelige reklamer og har ofte 
et humoristisk tvist. Ja, tyskere har også 
humor. 

Reklamer er gode at bruge i undervisningen 
som både korte og længere forløb. De er fyldt 
med billeder, der kan sættes ord på i 
forskellige sammenhænge og korte slogans 
og punchlines, som er nemme at huske. Har 
man et emne om mad, er det oplagt at sætte 
ord på alle de varer, man ser i reklamen – 
frugt, grønt, fisk, kød, brød og så videre. 

Til reklamen "Weinachten 2117" øves der 
først forskellige ord, for eksempel hjerte, 
juletræ, robot og så videre. Herefter forbindes 
stillbilleder fra reklamen med små sætninger 
som "Der Roboter kommt in der Hütte an", og 
der svares på små spørgsmål som "Was will 
der Roboter?" Her er mange muligheder for 
at øve ord og små chunks.

Egentlig var orderne "Made in Germany" en 
advarsel til britiske forbrugere, for stemplet 
skulle være på de kopivarer af tvivlsom 
kvalitet, som blev solgt i Storbritanni-
en. Det og meget andet kan man læse om i 
bogen ”Made in Germany” i Gyldendals 
"Eselsohr"-serie. Bogen handler om tyske 
mærker og virksomheder, blandt andet 
biler, tøj og slik. For eleverne er der mange 
genkendelige og nogle gange overraskende 
ting om tyske opfindelser. 

Et særlig godt afsnit i bogen om Ritter 
Sport har jeg brugt flere gange i min 
undervisning. Ritter Sport-chokolade er 
kendt af stort set alle elever, og i afsnittet får 
man en fin indføring i Ritter-firmaet, lidt om 
firmaets historie, det kendte slogan, 
reklamer og Ritters flagshipstore i Berlin. 
Der er masser af muligheder for guidet 
læsning, reklamefilm, ordforrådstilegnelse, 
gættestrategier og ikke mindst, som jeg har 
benyttet mig af, blindsmagning af de 
forskellige Ritter Sport-varianter. 

Til 8.-9. klasse.

Bog Tysk kvalitet i bogformVideo Reklamer med humor Film Herligt grimt sprog

"Made in Germany" af Laila 
Breilø, eselsohr.gyldendal.dk

Her et par af Edekas reklamer:
>YouTube – søg efter videoerne:
edeka weihnachten 2117
edeka wursttheke 2007
edeka supergeil 2014
edeka weihnachtsclip 
#heimkommen 

”Fack ju Göthe”, Rat Pack 
Filmproduktion og 
Constantin Film, er blandt 
andet tilgængelig hos 
filmcentralen.dk og 
filmstriben.dk

Af Erika Wünsche, lærer på 
Brobyskolerne i Brobyværk på Fyn  
og faglig rådgiver for tysk- og  
fransknetværket på folkeskolen.dk 
Foto: Lars Just

Fortalt til Stine Grynberg/sga@folkeskolen.dk

Anbefalinger
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“Det er 
altid godt 
med ekstra 
hænder”
ORD Maria Becher Trier 
FOTO Thomas Arnbo
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Thomas Clausen og Jim Karlstrøm Jensen er sammen ved at udvikle skolehaver 
på Hundested Skole. Skolen har gang i fire udviklingsprojekter om lærernes 
praksis med afsæt i en ny lokal arbejdstidsaftale. Det første år er svært, men 
både lærere og ledelse arbejder på at få projekterne til at fungere i hverdagen.

Praktisk varmt arbejdstøj. Det er hverdagsuni-
formen for lærer Jim Karlstrøm Jensen. Han 
har på Hundested Skole ansvaret for både 
skolehaverne, skovhaverne og den maritime 
skolehave og bruger en stor del af sin arbejds-
tid udenfor. Han er tilknyttet indskolingen og 
er en naturildsjæl. 

Flere gange havde han snakket med sin 
kollega Thomas Clausen, som er naturfagslæ-
rer med kemi, biologi, fysik og geografi i 
udskolingen, om, hvordan man kunne bruge 
skolehaverne mere i udskolingen og især i 
biologiundervisningen. 

“Vi kunne godt tænke os at bruge skole-
haverne mere i vores fælles faglige natur-
fagsprøve. Derfor havde Jim og jeg søgt om 
uddannelse sammen. Jim havde søgt penge til 
det, men jeg skulle mere med indover. Derfor 
gav det god mening at melde os til praksis-
udviklingsprojektet, så vi kunne få undervis-
ningstimer til at samarbejde”, siger Thomas 
Clausen.  

Den nye lokale arbejdstidsaftale i Halsnæs 
Kommune betyder, at de hver har kunnet få 
30 undervisningstimer med tilknyttet forbe-
redelse på deres opgaveoversigt til projektet 
Grøn profil. Sammen skal de så få timerne 
til at gå op, så de kan deltage i hinandens 
undervisning. 

“Vi har brugt nogle timer, hvor jeg gik som 
føl, mens Jim havde sine forløb i 4. klasse. 
Jeg var en form for medunderviser”, siger 
Thomas Clausen.  

“Det er altid godt at få ekstra hænder. Tho-
mas kendte ikke til det, så det var godt at prøve 

det sammen, når vi skal til at udvikle skovha-
ver sammen”, siger Jim Karlstrøm Jensen.

MED SOM FØL 
HOS EN KOLLEGA

Målet er, at Jim Karlstrøm Jensen også skal 
med ind over et mikroskopiforløb i Thomas 
Clausens 7. klasse. 

“Vi har fælles forberedelse. Så vi startede 
med at køre et mikroskopiforløb i skovhaver-
ne. Vi vil gerne have en større biodiversitet, så 
eleverne undersøger biodiversiteten. Næste år 
kan en ny 7. klasse lave det samme, og så kan 
eleverne se, om der kommer en større biodi-
versitet”, fortæller Thomas Clausen. 

Han synes, at det har været en gave at være 
med som føl i en kollegas undervisning:

“Jim er dygtig. Han har styr på, hvad der 
sker, når man er ude. Han kan godt forklare 
mig det, men det er noget helt andet at være 
med og se, hvordan eleverne er i haven. Det 
gør en kæmpe forskel”. 

Jim Karlstrøm Jensen var glad for at få Tho-
mas Clausens ideer med ind i undervisningen. 

“Vi har fået anlagt den nye skovhave og 
fået fokus på bæredygtighed og på, hvordan 
man kan dyrke grøntsager på en mere bære-
dygtig måde. Det er bedre at sparre og give 
hinanden gode ideer, når man ser hinanden i 
aktion. Det er ikke så tit, at man har mulighed 
for det i udskolingen sammenlignet med ind-
skolingen”, siger han. 

På Hundested Skole er skoleleder Malene 
Nyenstad rigtig glad for, at netop de to lærere 
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Udskolingslærer Thomas Clausen kom til skoleleder Malene Nyenstad for at bede om tolærertimer, så han sammen med en kollega kan undersøge, hvordan 
skolens skolehaver også kan bruges i undervisningen i de ældste klasser. Timerne til projektet er sikret i Halsnæs’ lokale arbejdstidsaftale.

fra indskoling og udskoling har valgt at gå 
sammen om projektet i skolehaverne. 

“Vi har en lærer, som virkelig bærer skole-
haverne her på skolen. Derfor er det vigtigt, 
vi får givet det videre til flere, for ellers bliver 
det meget sårbart. Og så giver det også me-
ning at få muligheden for at bruge skolehaver-
ne mere i udskolingen”, siger hun. 

SKEMAER SPÆNDER BEN 
FOR FÆLLES PRAKSIS

De to læreres projekt om skolehaverne er et af 
de samarbejder på skolen, som er nået langt. 
Da Malene Nyenstad i starten af skoleåret 
præsenterede lærerstaben for muligheden 
for praksisudvikling nedefra, med fokus på 
frivillighed og 30 undervisningstimer med 
tilknyttet forberedelse til egne projekter, 

troede hun, at flere lærere ville være i gang 
efter nytår. Men al begyndelse er svær – og 
det er det også, selv om der i den lokale ar-
bejdstidsaftale mellem Halsnæs Kommune 
og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds er afsat 
undervisningstimer til lærere, der sammen vil 
arbejde med at udvikle deres lærerpraksis. 

Ikke mange lærere bankede på skolelede-
rens dør med egne projekter – alligevel er 
det lykkedes skolen i år at sætte gang i fire 
forskellige projekter, fortæller hun. 

“Nogle har vi pushet. Nogle har selv bedt 
om det”, siger Malene Nyenstad. “Det har 
bøvlet for mange, fordi det er svært at få 
til at gå op. En ting er at have timerne på 
papiret, men det kan være svært at få fundet 
et tidspunkt, hvor det giver mening at lægge 
dem på. For har man fast 25 timer på skemaet 
begge to, så kan det være svært at finde det 

OM PROJEKTERNE
Hundested Skole har gang i fire 
projekter om praksisudvikling:
• Emne: Grøn profil. Involverer to 

lærere, overlevering, udvikling af 
forløb.

• Emne: Teknologiforståelse: Involve-
rer 2. + 5. årgang, ti lærere, udvik-
ling og arbejde med den nye faglig-
hed med støtte fra Københavns 
Professionshøjskole og som en del 
af et praktikernetværk med andre 
skoler.

• Emne: Klasserumsledelse. Involverer 
3. årgang, tre lærere.

• Emne: Håndværk og design. Involve-
rer to lærere, håndtering af maski-
ner og udvikling af de nye afgangs-
prøver.
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Det har givet et løft til den grønne profil  
på Hundested Skole, at lærerne Thomas 
Clausen og Jim Karlstrøm Jensen er  
gået sammen om at udvikle skolehaverne  
til flere klassetrin.

tidspunkt, hvor man har det fag og kan være 
i den klasse, hvor det giver mening”, siger 
Malene Nyenstad.

PROJEKTERNE SKAL IND I 
SKOLENS PLANLÆGNING

Skolen skal evaluere projektet, inden næste 
skoleårs planlægning begynder. Malene Nyen-
stad mener, at skolen bliver nødt til at tænke 

skemaerne anderledes, hvis lærernes praksis-
udvikling virkelig skal slå igennem

“Det er noget, som kan spænde ben for, at 
det kan lykkes. Vi har et hold, hvor tre er gået 
sammen om at se på klasserumsledelse. Der 
kan vi bare se, at det er rigtig svært at få det 
til at hænge sammen”, siger hun. 

Malene Nyenstad tror også, at ledelse og læ-
rere i fællesskab skal blive bedre til at beskrive 
de projekter, som skal udvikle lærernes praksis. 

“Man skal kende forløbet og målsætningen.  
Vi skal tidligt vide, om det giver mening, at 
man er med i undervisningen en lektion om 
ugen, eller om det skal være seks hele dage. 
Det skal også helst gå begge veje, så begge 
kan komme med i undervisningen. Men det 
kræver måske mere tidlig planlægning, end vi 
har haft i år”, siger hun. 

Selv om det driller det første år, mener hun, 
at projektet på sigt kan få stor betydning for 
praksisudvikling på skolen. 

“Det giver noget. For det skaber et fokus 
på, at vi vil udvikle vores praksis. Det betyder 
noget, at vi har kunnet gå ud at sige det højt. 
Vi kunne måske godt have gennemført nogle 
af projekterne uden arbejdstidsaftalen. Men nu 
er der mere fokus på det og større mulighed 
for at gennemføre flere projekter”. 

mbt@folkeskolen.dk
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Arbejdstidsaftale sikrer 
tolærertimer
I Halsnæs Kommune kan lærerne selv bestemme, 
hvilke projekter de vil gå sammen med kollegaer om 
at udvikle. Timerne til samarbejdet er sikret i en lokal 
arbejdstidsaftale.

ORD 
Maria Becher Trier

Har du et projekt, du gerne vil udvikle med en kol-
lega? Så kan du gå til skolelederen og få mindst 30 
undervisningstimer med forberedelse tilknyttet ti-
merne til projektet. Sådan er virkeligheden i Hals-
næs Kommune, hvor man i en lokal udbygning af 
lærernes nye arbejdstidsaftale A20 kan tage del i et 
praksisudviklingsprojekt. 

Formand for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds Mi-
chael Bie Andersen forklarer engageret om den ud-
bygning af lærernes arbejdstidsaftale, som han sam-
men med chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs 
Kommune Mads Ingvardsen er blevet enig om. 

“En arbejdstidsaftale kan også bruges til praksis-
udvikling. Det er en ny organisering, hvor tingene 
kommer nedefra, og udviklingen af undervisningen 
kommer til at foregå tættere på klasselokalet. Vi sig-
ter efter, at vi i fællesskab gør det sammen. Vi håber 
ikke, det bliver påtvunget, men at der er en stor grad 
af frivillighed”, siger Michael Bie Andersen. 

Praksisudviklingsprojektet i den nordsjælland-
ske kommune giver lærerne en mulighed for at 
få timer til tolærertimer. Målet er, at to eller flere 
lærere skal udvikle deres praksis sammen – og at 
det er lærerne selv, der bestemmer, hvilket projekt 
de ønsker at samarbejde om. 

“Tiden til praksisudvikling er aftalt i arbejdstids-
aftalen. Timerne er undervisningstimer – og der 
er derfor både individuel og fælles forberedelse 
tilknyttet timerne. Ingen skal være i tvivl om, at 
der er tid til at forberede samarbejdet i klassevæ-
relset”, står der i aftaleteksten. 

PROJEKT FORPLIGTER BÅDE 
LÆRERE OG KOMMUNE

Projektet begyndte samtidig med skoleåret, men 
først i september var der et stormøde, hvor tanker-
ne blev delt med alle lærere. Blandt andet derfor 

er det kun nogle lærere, som er kommet i gang 
med at bruge mulighederne i aftalen. Nogle steder 
driller skemaerne, andre steder udvikles ideerne 
stadig. Michael Bie Andersen tror, at flere vil kom-
me på i løbet af dette og næste skoleår. 

“Vi er interesserede i at bringe lærernes viden 
i spil og tror, at det vil øge kvaliteten i undervis-
ningen. Vi håber også, det betyder, at eleverne får 
hurtigere hjælp, og at der bliver mere differentieret 
undervisning”, siger han og tilføjer, at “tilgangen 
til forhandlingerne fra begge parter som noget nyt 
har haft fokus på at understøtte lærernes mulighed 
for at lykkes som beskrevet i A20”.

Skolechef Mads Ingvardsen erkender, at samar-
bejdet mellem lærerkredsen og kommunen har væ-
ret noget anstrengt siden lockouten. Netop derfor 
understreger han, hvor glad han er for, at den nye 
arbejdstidsaftale, som KL og Danmarks Lærerfor-
ening (DLF) landede i 2020, har sparket et helt nyt 
samarbejde i gang i Halsnæs. 

“Nu tager vi to gode skridt frem mod hinanden. 
Det er godt, for hvis vi ikke formår at stå sammen 
om skoleudvikling, så sker der ikke noget. Intenti-
onen er, at alle har fælles forpligtelse til at udvikle 
folkeskolen. Lærerne har en forpligtelse til at byde 
ind med erfaringer, og vi lover en lydhør forvalt-
ning. Vi træder to skridt mod hinanden”, siger han.

Der er tre hjørnestene i samarbejdet: Den kom-
munale redegørelse, som er et samarbejdspapir, som 
kommunen og kredsen fremlægger for hinanden, 
inden skoleåret begynder. Skoleplanen, hvor det 
opfordres til, at de lokale praksisudviklingsprojekter 
beskrives. Og så selve praksisudviklingsprojektet. 

“Med praksisudvikling ønsker vi, at vi tænker 
forandring på en anden måde”, siger Mads Ing-
vardsen.

mbt@folkeskolen.dk

FØRSTE ÅR 
MED NY LÆRER-
ARBEJDSTID
I 2020 indgik Lærernes Central- 
organisation og KL en central 
arbejdstidsaftale (A20), der 
danner den overordnede ramme om 
lærernes arbejdsliv. Lokale fravi-
gelser eller suppleringer til 
aftalen er muligt. 

I 85 kommuner har kommune og 
lærerkreds underskrevet en lokal 
arbejdstidsaftale, som har 
afvigelser i forhold til den 
centrale aftale. 

I 13 kommuner har kommune og 
lærerkreds valgt at lade rammer-
ne i A20 stå alene. 



38

Tal om din 
samvittighedsstress

Forskning

ORD Maria Becher Trier
ILLUSTRATION Louise Haugaard Nielsen
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Larm, uforudsigelighed, afbrydelser og fø-
lelsen af utilstrækkelighed som lærer. Det 
mærkede lærer Allan Mortensen, og han 
inviterede TV 2 ind i sin 6. klasse på Høng 
Skole for at vise, hvilket kaos der kan udspil-
le sig i en helt almindelig folkeskoleklasse. 
Udsendelsen “Smertensbørn” gav genlyd i 
medierne.

Allan Mortensen er ikke den eneste lærer, 
der føler sig utilstrækkelig i klassen. Det kan 
docent ved Københavns Professionshøjskole 
Nana Vaaben bekræfte. Men hun kan også 
se, at der er stor forskel fra skole til skole 
på, hvordan lærerne lykkes med inklusions-
opgaven. Sammen med to kolleger, lektor 
og ph.d. Martin Gylling samt lektor og ph.d. 
Kristian Gylling Olesen, er hun i gang med 
forskningsprojektet “Med samvittigheden på 
arbejde” om moralsk stress. 

Først kiggede forskerne på politiet, siden på 
skolerne, og sidst skal de kigge på ældreple-
jen. Da de gik fra at observere politiets arbej-
de til lærernes, sprang nogle tydelige forskelle 
i øjnene, fortæller Nana Vaaben.  

“Vi havde valgt politiet, fordi de arbejder 
med det akutte, men blev opmærksomme på, 
at der også sker meget akut i skoler. Skolerne 
er bare ikke organiseret som et beredskab 
ligesom politiet”, siger hun.

“Hvor politiets arbejde er organiseret på 
en sådan måde, at alle er klar over, at de 
når som helst kan blive kaldt ud, og orga-

nisationen er indrettet til det, forholder det 
sig anderledes på skolerne. Når der sker 
noget akut her – det kan være en elev, der er 
udadreagerende eller kommer til skade – så 
står læreren oftest med ansvaret for 25 andre 
børn samtidig”, siger Nana Vaaben.

Hun bygger ikke alene sin viden på de 
foreløbige observationer fra de fem skoler i 
projektet, men også på erfaringer fra en lang 
række forskningsprojekter om blandt andet 
lærernes arbejdsmiljø.

“De skal håndtere en situation, hvor de en-
ten er nødt til at forlade ét barn eller 25, og 
de har ikke altid et organiseret beredskab for, 
hvad de skal gøre. Skolens kontor bliver ofte 
det nærmeste beredskab, og så må skolens 
leder håndtere det. Man kunne måske godt 
lade sig inspirere af, hvordan andre faggrup-
per gør”, siger hun.

 
SKOLER AFPRØVER

MELLEMFORMER

De tre forskere besøger fem skoler fordelt 
rundtom i landet ad to omgange. Først følger 
de en leder og to ansatte en hel dag, derefter 
har de interview og fokusgrupper på skolen, 
hvor de blandt andet spørger ind til, hvad en 
god arbejdsdag er, hvornår man føler sig for-
hindret i at gøre sit arbejde, og hvornår man 
får dårlig samvittighed. 

Projektet er først færdigt i løbet af næste 

Politiet overleverer opgaver til næste vagt, og 
sygehuset har et beredskab til det akutte. Det 
mangler lærerne – især når det gælder 
håndteringen af inklusion i skolen. Sådan lyder 
foreløbige observationer i forskningsprojektet  
“Med samvittigheden på arbejde”. Formålet med 
projektet er, at læreren ikke længere skal stå alene 
med ansvaret for at løse det uløselige.
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år, men forskerne har allerede gjort obser-
vationer på skolerne, som viser, at lærerne i 
nogle situationer har det rigtig svært. 

Et af de elementer i skolerne, de har lagt 
mærke til, er de såkaldte mellemformer, som 
er rum og tilbud, der retter sig mod både 
børn med specialpædagogiske behov og børn 
med almindelige behov, der af forskellige 
grunde er udfordret i klasserummet. 

“Det er forskelligt, hvordan skolerne har 
valgt at lave de her mellemformer. Hvor 
planlagt skal det være, hvis et barn skal have 
et pusterum eller have støtte på? Og i hvor 
høj grad er der hjælp at hente til akut opståe-
de problemer?”

Nana Vaaben fortæller, at nogle skoler 
har forsøgt sig med forskellige former for 
ordninger til det akutte – for eksempel en 
telefon, en messengertråd eller aftaler om, 
hvad man gør, hvis der opstår vold. 

“Generelt mærker vi et klart behov for at 
få undersøgt, hvordan forskellige organise-
ringer kan sikre hurtigere hjælp til børn, som 
har det svært i klassen”, lyder det fra Nana 
Vaaben.

TO TYPER AF
MORALSK STRESS

Hos lærerne identificerer forskerne to typer 
af moralsk stress: Den klassiske definition af 

moralsk stress handler om, at man som fag-
professionel godt ved, hvad man skal gøre, 
men ikke kan gøre det. Den type af stress 
findes helt sikkert i folkeskolerne, siger Nana 
Vaaben og peger på, at diskussionen om, 
hvorvidt der er nok resurser i skolen, afspej-
ler denne type moralsk stress. Det samlede 
forskningsprojekts formål er at prøve at und-
gå, at dårlig samvittighed og moralsk stress 
bliver et individualiseret problem. 

“Lærere kan for eksempel få at vide, at 
de må skrue ned for ambitionerne. Det kan 
lederne finde på at sige, fordi der ikke er 
ubegrænsede resurser. Men det er også at in-
dividualisere problemer”, siger Nana Vaaben 
og forklarer, at mange lærere har svært ved 
at gå på kompromis med det, som fik dem 
ind i faget. 

“Skulle de alligevel forsøge at gå på kom-
promis eller skrue ned for ambitionerne, så 
skal forældrene nok komme efter dem, for 
det er de slet ikke med på. Så det er ikke en 
løsning på moralsk stress”. 

Oven i det udfordrer inklusionsdagsorde-
nen med en anden type stress. Den stress, der 
opstår, når man ikke ved, hvad der er det rig-
tige at gøre. Det kan være, når eleverne er så 
svære at stå med, at lærerne ikke aner, hvad 
de skal stille op. Og der er lange udsigter til, 
at der kan komme nogen, der ved, hvad man 
kan gøre for det her barn, forklarer forskeren. 

OM FORSKNINGEN
Docent ved Københavns 
Professionshøjskole ph.d. Nana 
Katrine Vaaben underviser på diplom 
i ledelse og forsker blandt andet i 
ledelse af professioner – særligt 
lærerprofessionen. Sammen med 
lektorerne Kristian Gylling Olesen og 
Martin Gylling har hun fået en 
bevilling på halvanden million kroner 
af Arbejdsmiljøforskningsfonden til 
projektet "Med samvittigheden på 
arbejde".

Formålet med det kvalitative 
forskningsprojekt er at bidrage med 
viden om, hvordan, hvor og hvornår 
opgave- og tidspres påvirker 
velfærdsprofessionelles oplevelser af 
moralsk stress, og hvilke individuelle 
overlevelsesstrategier og 
parallelorganiseringer de udvikler. 
Formålet er også at bidrage med 
viden, tænketeknologier og cases om, 
hvordan moralsk stress kan 
identificeres og forebygges 
organisatorisk og gøres til et 
kollektivt frem for et individuelt 
anliggende.

Kilde: Projektbeskrivelse af ”Med 
samvittigheden på arbejde”.

“Man ved godt, hvad det 
rigtige ville være at gøre, 
men føler sig forhindret i det. 
Den situation er der mange 
lærere, der kender til”.
Nana Vaaben, docent ved 
Københavns Professionshøjskole

Forskning



F o l k e s k o l e n   0 3   2 0 2 2   41 

Problemet er, at fylder den type stress 
for meget, ender lærerne med at forlade 
faget. For lærerne håndterer stressen med 
individuelle overlevelsesstrategier, fortæller 
Nana Vaaben og peger på resultaterne af et 
forskningsprojekt, som nogle af de samme 
forskere står bag. 

“Ældre og yngre lærere af alle slags er 
enige om, hvad der er godt og skidt ved 
lærerarbejdet. Men de overvejer forskellige 
overlevelsesstrategier, hvis de er pressede. 
Hvis de er oppe i alderen, overvejer de at 
gå ned i tid. Hvis de er yngre, tænker de i at 
skifte branche eller få et nyt job. Men disse 
individuelle strategier betyder, at uddannel-
sessystemet mister medarbejderne. Vi vil 
gerne finde frem til nogle måder, hvor vi kan 
flytte det fra at være et individuelt problem 
til et organisatorisk”, siger Nana Vaaben.

“I politiet kan der ophobe sig en form 
for gæld hos arbejdsgiverne, der skylder 
politifolkene en masse overarbejdstimer. I 
skolerne er der ikke nogen, der kommer og 
overtager vagten og ansvaret for eleverne. 
Derfor hober gælden sig op hos medarbejder-
ne, der synes, at de ikke kan nå deres arbejde 

og har en to do-liste, som bare bliver længere 
og længere”.

LÆRERNES MOTIVATION
ER ALTAFGØRENDE

Nana Vaaben håber, at forskningsprojektet vil 
sætte fokus på, hvor vigtig lærernes motiva-
tion er. 

“Vi vil blandt andet gerne slå fast, at den 
motivation for lærerarbejdet, der gjorde, at 
man overhovedet ville være lærer, kan man 
ikke bare gå på kompromis med, uden at ar-
bejdet mister sin mening fuldstændig. Derfor 
er det uholdbart at bede lærere om at udføre 
arbejdet 80 procent”, siger hun.

Første skridt til at komme lærernes moral-
ske stress til livs er hun slet ikke i tvivl om: 

“En af ambitionerne med vores forsknings-
projekt er at skabe et sprog for det her. Det er 
første skridt for at løfte det væk fra individet. 
Det er step et. Så håber vi, at vi i den kom-
mende tid kan komme med bud på, hvad man 
kan gøre organisatorisk”. 

mbt@folkeskolen.dk

FAGLIGHED & FORNØJELSE
I TIVOLI

FAGLIGE DAGE FOR 4.-6. KLASSE PÅ ÅBNE HVERDAGE FREM TIL D. 10. JUNI.
Hvordan opleves tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene? 

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fisk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge  

til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale.
Opgaverne understøtter arbejdet  

med Nye Fælles Mål.

LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

OGSÅ SOM APP

KUN 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS
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De praktisk-musiske 
valgfag 

er ladt i stikken

Vejledningen til sommerens prøver fastholder, at billedkunst skal gennemføres 
med mulighed for at reducere i pensum og antallet af prøvespørgsmål.

 “Med denne her 
vejledning til 
sommerprøverne 
er der åbnet 
for nærmest fri 
fortolkning”.

Af Lykke Østrup Andersen, lærer på 
Holbergskolen og landsformand for 
Danmarks Billedkunstlærere
Privatfoto

Blogs

I tirsdags sad jeg med kun fire elever på mit 
valghold i billedkunst. Hvor mange mon der 
kommer i morgen? 40 procent af min under-
visning har været aflyst, og eleverne har været 
fraværende på skift på grund af corona. Med 
den netop udsendte vejledning til sommerprø-
verne skulle man tro, at det gav ro i sindet. 

Undervisningsministeren fastholder, at prø-
verne skal gennemføres, men med mulighed 
for at udelade forløb i undervisningsbeskri-
velserne, som ikke kunne gennemføres på 
tilfredsstillende vis i nødundervisningen. Man 
kan reducere i pensum og i antallet af prøve-
spørgsmål. 

Skal årsudstillingen indeholde et eksem-
plarisk udvalg af plane, rumlige og digitale 
billeder, som der står i fagets formål, eller 
må jeg godt udelade for eksempel det digitale 
billede?

Jeg skal som minimum have undervist i fire 
udtryksformer på to år, men må jeg så nøjes 
med kun at have undervist i to udtryksformer 
eller ...? Er det reduceret pensum? Må jeg nø-
jes med kun at give eleverne to udtryksformer 

til lodtrækning? I valgfaget arbejder vi med 
kompetenceområderne, kompetencemål og 
færdigheds- og vidensområderne. Er pensum 
det samme som mindst fire udtryksformer 
over to år? Eller er pensum plane, rumlige og 
digitale billeder?

Hvordan skal jeg som censor forholde mig 
til vurderingskriterierne til prøven, når jeg får 
en undervisningsbeskrivelse fra eksaminator, 
hvor det fremgår, at eleverne aldrig rigtig er 

kommet i dybden med flere af forløbene på 
grund af coronanedlukning eller -fravær?

Kan vi så ikke risikere, at karaktererne kun 
kommer til at operere inden for den jævne til 
den utilstrækkelige præstation, fordi eleverne 
simpelthen ikke har haft særlig meget under-
visning, hvor de har arbejdet grundigt med 
forløbene og udtryksformerne?

Sat på spidsen, er årsudstillingen så util-
strækkelig, hvis der kun hænger et billede, 
eller er den eksemplarisk, fordi der ikke er 
blevet undervist i mere?

Flere tvivlsspørgsmål står i kø. Jeg forestil-
ler mig, at prøvekontoret får travlt.

659 hold er tilmeldt til prøven i billedkunst 
til sommer, og cirka lige så mange bil-
ledkunstlærere skal ud at være censor og 
eksaminator for første gang. Med denne her 
vejledning til sommerprøverne er der åbnet 
for nærmest fri fortolkning, og der er skabt 
usikkerhed for lærerne og ikke mindst elever-
ne i de praktisk-musiske valgfag. Det kan give 
anledning til unødig forvirring og flere diskus-
sioner mellem eksaminator og censor. 
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Vi er den seneste tid blevet mindet om, 
at trusler, vold og risiko for væbnede 
angreb på vores skoler er en virkelig-
hed, som vi skal forholde os til, selv om 
vi helst var fri. Derfor er det vigtigt at 
have udarbejdet et beredskab.
I november 2021 udgav Undervis-
ningsministeriet en opdateret 
vejledning om sikkerhed og krisebe-
redskab til skoler og uddannelsesinsti-
tutioner. Ministeriets vejledning er for 
nylig blevet suppleret af en praktisk 
guide med konkrete råd til bered-
skabsplaner og værktøjer i krisesitua-
tioner udgivet af firmaet SafeSec.

Gratis webinar 
om sikkerhed 
på skolen
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Du finder "Veje i krig" på 
hjemmesiden: vejeikrig.dk

Se mere og hent både 
ministeriets vejledning og 
den praktiske guide på: 
dcum.dk. Søg efter "krisebe-
redskab" og "uddannelsesin-
stitutioner".

Undervisningsmaterialet "Veje i krig" tager 
udgangspunkt i syv vidt forskellige unge 
mennesker, der alle under besættelsen traf 
et valg, som fik betydning for deres liv. Ud 
fra det autentiske kildemateriale om hver 
enkelt person og tilknyttede tematekster får 
eleverne lejlighed til at komme helt tæt på 
disse unge og deres valg. Samtidig får de 
mulighed for at nuancere nogle af besættel-
sestidens stereotyper som modstandsmand, 

sabotør og kommunist på ”heltesiden” og 
stikker, nazist, østfrontfrivillig og tyskerpige 
på ”forrædersiden”.

Mange af kilderne er først lige blevet frit 
tilgængelige for offentligheden. Undervis-
ningsmaterialet fra Rigsarkivet er gratis. 

Afgørende valg under 
anden verdenskrig

Spot/ved Stine Grynberg/sga@folkeskolen.dk

Trivsel trods corona

Se mere og book et besøg fra Børne-
Mobilen online her: børnsvilkår.dk 
under fanen oplæg og workshops.

Børns Vilkår har netop relanceret en gratis 
onlineworkshop ved navn BørneMobilen 
Online, som så dagens lys ved den store 
skolenedlukning for et års tid siden. 
Dengang blev der afholdt mere end 400 
onlineklasseworkshops. 

Workshoppen er udviklet for at understøt-
te det fællesskabende og trivselsfremmende 

arbejde i 4.-8. klasse, og det er ikke bundet 
op til specifikke fag. Der er to temaer til 
klasser, der modtager undervisning online, 
nemlig ”At føle sig uden for fællesskabet” og 
”Hjemmelivet i onlineskolen”.

Besøget er gratis og varer 30 minutter, hvor 
en af Børns Vilkårs undervisere kommer på 
besøg online med en aktuel og vedkommen-
de fortælling fra BørneTelefonen. Dernæst 
faciliterer underviseren en enkel refleksions-
øvelse i klassen, og med besøget følger et 
opfølgende undervisningsmateriale, så I kan 
arbejde videre i klassen efter besøget.
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 ANMELDT AF OLE HAUBO CHRISTENSEN dagsordener, som har præget uddan-
nelsesdebatten i de senere år.

Forfatterne stiller i bogen en lang 
række vigtige spørgsmål, ikke mindst 
i forhold til fondsbevillingernes aftryk 
på indholdet af naturfagsundervisnin-
gen. Hvilken betydning får STEM-be-
grebet og fondsbevillinger på natur-
fagsundervisningen? I hvilken grad 
hører teknologi og teknologiforståelse 
hjemme i skolens naturfagsundervis-
ning? Hvilken betydning har kravet om 
problemorienteret naturfagsundervis-
ning? Hvordan lever folkeskolen op til 
kravet om feltarbejde i naturfagene? 
Hvordan harmonerer fagbeskrivelserne 

“Naturfag i et spændingsfelt – Kri-
tiske perspektiver på aktuelle ten-
denser” er en antologi med bidrag af 
en lang række undervisere på lærer- 
og pædagoguddannelsen. Bogens 
forfattere oplister en række af de 
pædagogiske strømninger og for-
søgsarbejder inden for naturfagene, 
som har præget såvel den politiske 
dagsorden som pengestrømmen fra 
fonde. STEM, problemorienteret na-
turfagsundervisning, teknologiforsøg, 
feltarbejde, naturfaglig kompetence, 
natur og udeliv er alle overskrifter på 

med hensynet til dybdelæring og for-
ståelsesbaseret naturfaglig dannelse?

Alle centrale spørgsmål i en tid, hvor 
grundskolen presses på mange fronter. 
Grundskolen har altid været en central 
kampplads for politikerne både centralt 
på Christiansborg og i kommunerne. I 
de seneste år har en lang række fonde 
kastet sig ud i forskellige strategier for 
at øge interessen for at uddanne sig 
inden for naturfagene. Der er ikke kon-
sensus blandt fondene om, i hvilken 
retning naturfagene skal udvikle sig. 
Ønskerne går fra teknologi og pro-
grammering til bioteknologi og til et 
ønske om en naturfaglig dannelse, som 
har naturbevarelse som det centrale.

Fondenes strategier går i lige så 
mange retninger som politikernes øn-
sker. Det centrale spørgsmål er, i hvil-
ket omfang vi demokratisk kan lade 
fondsmidler være bestemmende for, i 
hvilken retning naturfagsundervisnin-
gen skal gå. Det er i det spændingsfelt, 
vi som undervisere i skoleverdenen 
skal navigere.

“Naturfag i et spændingsfelt – Kritiske 
perspektiver på aktuelle tendenser” er på 
den måde et vigtigt indspark til debatten 
om, i hvilken retning naturfagsundervis-
ningen skal bevæge sig. Bogen er oplagt 
til naturfagsundervisning på lærer- og 
pædagoguddannelsen og i efter- og vide-
reuddannelsessammenhænge.

Hvor skal vi hen 
med naturfagene?
Der er fondspenge i naturfagsundervisning 
– og det er ikke konsekvenser. Ny antologi ser 
kritisk på naturfagenes fremtid, i en tid hvor 
mange har en mening om den.

Anmeldelser

Naturfag i et 
spændingsfelt 
Kritiske perspektiver 
på aktuelle tendenser 

NATURFAG

Steffen Elmose 
142 sider
248,75 kroner
Dafolo

BOG
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 ANMELDT AF KENNETH HANSEN

Gamification 
er mere end 
Kahoot

Anmeldelser

Sæt skolen i spil 
Brug af computerspil og 
gamification i 
undervisningen

SPIL

Thorkild Hanghøj, Tore Neergaard 
Kjellow, Stine Melgaard, Lise 
Dissing Møller, Birgitte Henningsen, 
Erik Ottar Jensen 
336 sider
299 kroner 
(fås også som e-bog for 140 kroner)
Aalborg Universitetsforlag 

BOG

ri” giver en tydelig fagligt kvalificeret inspiration 
til netop dette felt, og det er vurderingen herfra, 
at dette netop er materialet, mange idrætslærere 
har ventet på. Materialet samler i en bog et skarpt 
fokus på både relevante temaer, der kan indgå i 
det daglige arbejde med idrætsfaget, og fagets 
vigtigste teoriområder, således at det fremstår 
tydeligt og overskueligt både hos idrætslæreren 
og hos eleverne. Bogen er klart rettet mod ud-
skolingen og har et klart sigte på arbejdet mod 
prøven i idræt.

“Tjek på idræt – Tema og teori” bør være et 
must for alle elever og lærere, der er involveret 
i prøven i idræt i folkeskolen. Den bør stå på 
ethvert fagbibliotek. Bogen vil også være yderst 
relevant for alle idrætsstuderende på læreruddan-
nelserne.

Kvalitet og 
læring i 
idrætsunder-
visningen

“Sæt skolen i spil” præsenterer en praksisnær 
tilgang til anvendelse af computerspil i undervis-
ning og en række pædagogiske overvejelser om-
kring, hvad computerspil og gamification gør ved 
klasserummet, og hvad der skal til for at få det til 
at fungere. Derudover bliver teori bag spil og de 
mekanikker, spillene trækker på, uddybet.

Bogens tilgang til anvendelsen af spil i skolen 
ligger meget langt fra tidligere fordummende 
edutainment, hvor en letbenet og ofte underlødig 
indpakning af faglige elementer i spil var po-
pulært. At anvende spil i undervisningskontekst 
med et fagligt læringsudbytte er en kompleks 
størrelse, der kræver meget mere viden og for-
arbejde end blot at sætte eleverne til at tælle 

Idrætsfaget i folkeskolen er ikke kun praksisori-
enteret, for faget har også et teoretisk indhold, 
hvor arbejdet med tematiseringer og viden om te-
ori også er en væsentlig del. Eleverne skal opleve 
idrætsfaget som alsidigt med fokus på indsigt og 
forståelse for både praksis og teori. 

Og nu hvor idrætsfaget er klart rettet mod 
prøven i idræt efter 9. klasse, er det vigtigt, at der 
skabes et godt miljø i faget, hvor der er fokus på 
læring, idrætsfagsprog og sammenhæng mellem 
praksis og teori. “Tjek på idræt – Tema og teo-

mønter med en båd eller skyde aliens og vinde 
bogstaver.

Forfatterne trækker fortrinsvis på erfaringer fra 
forskningsprojektet “Sæt skolen i spil”, hvor fo-
kus lå på anvendelse af computerspil som en del 
af undervisningen. Men der anvendes også ana-
loge redskaber, som kan inspirere til anvendelse i 
klassen, og som for nogle lærere måske kan være 
lettere tilgængelige.

Bogen er opdelt i otte tematiserede kapitler, 
som hver især kan læses separat. Her er for ek-
sempel temaer om computerspil i undervisning, 
klasserummet som spil, gamification og faglige 
mål og en guide til brug af spil. Det er nyttigt, 
hvis man helst bare vil vide mere om spil i under-
visning og ikke vil dykke ned i en mere fagspe-
cialiseret anvendelse af spil i dansk og matematik.

Sproget er lettilgængeligt og med masser af 
forklaringer og uddybninger af særlige spilbegre-
ber undervejs. Der er henvisninger til kilder, uden 
at disse virker unødigt anmassende. Jeg er særligt 
begejstret for fokus på fælles dialog og kommu-
nikation om mål og mening. For at anvendelse af 
spil i undervisningen skal give mening, er inddra-
gelse og fælles forståelse et gennemgående tema 
i bogen. Det er ikke nødvendigvis fagfaglige mål, 
som bliver understøttet af spil, men mål som bed-
re samarbejde, løsning af fælles udfordringer og 
udvikling af sociale spilleregler i klassen.

 ANMELDT AF JENS GIEHM MIKKELSEN 

Tjek på idræt 
Tema og teori 

IDRÆT

Birgitte Hedeskov
128 sider
245 kroner 
Gyldendal

BOG

Hele anmeldelsen på: 
folkeskolen.dk/1885058
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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

Jobannoncer
fra

KINA

SJÆLLAND & ØER

Struer Fri Fag- og Højskole, 7600 Struer
 
Forstander søges til Struer Fri Fag- og Højskole 

• Ansøgningsfristen er den 16. Feb. 2022

Kvik-nr. 83239854

Den Danske Skole i Beijing, 100103 Beijing
 
Dansk faglærer til Den Danske Skole i Beijing 

• Ansøgningsfristen er den 15. feb. 2022

Kvik-nr. 83152637

Børne- og Familiehuset, 8632 Lemming

Lærer søges til Børne- og Familiehuset i 
Lemming
• Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2022

Kvik-nr. 83282130

Bakkeskolen, 8362 Hørning
 
Kreativ dansk- og musiklærer til Bakkeskolen 

• Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2022

Kvik-nr. 83291663

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

ØU – Efterskolen for det kreative og kunstneriske 
søger en kunstlærer og en teaterlærer
• Ansøgningsfristen er den 27. feb. 2022

Kvik-nr. 83297146

Ungdomsbyen, 2200 København N

Ny national koordinator for Unesco 
Verdensmålsskoler i Danmark
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2022

Kvik-nr. 83126631

Hummeltofteskolen, 2830 Vium

Afdelingsleder til gruppeordningen for børn 
med autisme på Hummeltofteskolen
• Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2022

Kvik-nr. 83265261

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Faglig leder til Frederiksværk skole  
(evt. viceskoleleder)
• Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2022

Kvik-nr. 83280333

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk
 
Pædagogisk afdelingsleder til Trørødskolen 

• Ansøgningsfristen er den 01. apr. 2022

Kvik-nr. 83280246

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Visionær skoleleder til Johannesskolen på 
Frederiksberg
• Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2022

Kvik-nr. 83312660

Nuuk Internationale Friskole, 3900 Nuuk

Nuuk Internationale Friskole søger lærer 
primært til 4. klasse
• Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2022

Kvik-nr. 83191782

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Roskilde Lille Skole søger snarest dansk- og 
matematiklærer til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2022

Kvik-nr. 83205962

Bifrostskolen, 4100 Ringsted

Lærer og pædagog til dagbehandling og 
specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2022

Kvik-nr. 83211093

Vallekilde-Hørve Friskole, 4534 Hørve
 
Fuldtidslærer til indskolingen 

• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2022

Kvik-nr. 83223065

Hillerød Kommune – HUC-10. klasseskolen, 3400 Hillerød

Matematik- og fysiklærer til 10. klasseskolen  
i Hillerød
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2022

Kvik-nr. 83280865

Lærerjob.dk

JYLLAND

GRØNLAND
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Klik din annonce ind,  

når det passer dig. 

Folkeskolen.dk er åben hele døgnet.  

Priser fra 410 kroner inklusive moms 

– betal med kort. 

Se priser på folkeskolen.dk

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I  
DERES FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK

 
Ansvarsfraskrivelse 

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

Monaco/Roquebrune 
Cap Martin/Menton

Storslået udsigt over stranden, 
Middelhavet og Monaco. 
2-værelses lejlighed på den 
klassiske franske riviera.

Telefon: 53 81 39 35
rivieraen.dk

Luksussommerhus 
i Klitmøller

Dejligt sommerhus på stor 
naturgrund med plads til 7 
personer udlejes i weekend og  
på ugebasis.

Telefon: 40 48 53 85
klitmoellersommerhus.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby

600 €/uge.  
Se www.casavila.dk

Telefon: 20 78 14 16
www.casavila.dk

Feriebolig på  
Bornholm

Hyggeligt og dejligt 
helårshus i Østerlars lejes 
ud både vinter og sommer.
Sovepladser til 6 voksne.

Telefon: 21 84 69 39

Sommerhus med 
havudsigt. Lohals, 
Langeland

Huset er fra 2005, på 112 kvm i 
to etager og med 4 soveværelser.
150 m til stranden. 300 m til 
havn og skov.

Telefon: 29 61 51 61
Mail: else.thorsen@mail.dk

Oplev det ægte  
Andalusien!

Bo blandt venlige spaniere midt 
i bjerglandsby uden for turist-
områderne. Nær strand.
Pris 4.000 kr./uge alt inkl.

Telefon: 21 91 47 12
Mail: kvik@privatmail.dk

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret, 
 og læs hele annoncen

Lærerjob.dk

Vindinge Skole, 4000 Roskilde
 
Relationskompetent lærer til Vindinge Skole 

• Ansøgningsfristen er den 13. feb. 2022

Kvik-nr. 83286005

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Er du vild med dine fag? Og kan du give 
glæden videre?
• Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2022

Kvik-nr. 83286504

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Er du vores nye matematiklærer på 
Endrupskolen?
• Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2022

Kvik-nr. 83297049

Københavns Kommune, Bellahøj Skole, 2700 Brønshøj

Anerkendende og ambitiøs indskolingslærer  
til Idrætsskolen Bellahøj
• Ansøgningsfristen er den 11. feb. 2022

Kvik-nr. 83306687

Eggeslevmagle Skole, 4230 Skælskør
 
Deutschlehrer gesucht – Eggeslevmagle Skole 

• Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2022

Kvik-nr. 83312359

Eggeslevmagle Skole, 4230 Skælskør

Passioneret dansklærer på  
Eggeslevmagle Skole
• Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2022

Kvik-nr. 83312360

Furesø Kommune,  3520 Farum

Er du den afdelingsleder, Solvangskolen i 
Furesø Kommune mangler?
• Ansøgningsfristen er den 13. mar. 2022

Kvik-nr. 83312360

Herlev Privatskole, 2730 Herlev
 
Lærer med linjefag i dansk og engelsk 

• Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2022

Kvik-nr. 83318704
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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  

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

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 04
Blad nr. 05
Blad nr. 06

08. februar

22. februar

08. marts

24. februar

10. marts

24. marts

15. februar

01. marts

15. marts

Næste nummer af

udkommer torsdag den 24. februar
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151.000 LÆSERE 

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

Mediet redigeres efter journa-
listiske 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. 

139. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

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@folkeskolen.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

Sebastian Bjerril 
bje@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 (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Annoncesalg
Jens Høy Ilsøe Sjöblom
salgskonsulent
jhs@folkeskolen.dk 

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

Forside illustration:  
Peter Berke
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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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent for 
personligt fremmøde 
efter aftale. 
 
Du kan altid booke 
en aftale med din 
konsulent på vores 
hjemmeside eller ved 
at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer 
rundt om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 
1. nr. 31 & 32 
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider og 
åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K 
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk



• Jo, det er to forskellige ting: Arbejde og liv. Det er helt forståeligt, hvis du 
har glemt, hvad sidstnævnte går ud på, men så er det nok en god ide at 
prioritere den kommende uge ret højt. 

• Skal balancen genoprettes, er det helt afgørende, at du 
 ikke regner med at få noget som helst ud af vinterferien.  
Ferier er ikke noget, man skal have noget ud af. 

• Ved godt, der er folk, der er uenige. De fistrer rundt i Alperne de her dage.   

• Husk, at alle de gøremål, byrder og pligter, som du har udskudt  
de seneste måneder, har du nu endelig mulighed for at udsætte yderligere. 

• Renselse. Dét er, hvad krop og sjæl trænger til. Sluk (og afinstallér) Aula, 
Meebook med mere. Desinficér din taske, brænd dine noter, tag et langt 
bad, og skift til nyt tøj, nyt navn, ny identitet.

• Forsøg at lokalisere, om der er andre i husstanden, og informér dem om, at 
de bør forholde sig roligt i den kommende uge og dæmpe deres forvent-
ninger, eventuelt flytte midlertidigt. 

• Sørg for at spise sundt, groft og varieret på andre tidspunkter af året.

• Skån dig selv for unødig fysisk aktivitet, især højintensitet som for eksempel 
at tømme opvaskemaskinen.

• Bent Hallers ”Kaskelotternes sang” fra 1981 er nummer fem på top- 20 over 
mest populære bøger at læse i folkeskolen. Det er bare én ting, du ikke 
behøver at have en mening om før efter ferien. 

• Men nummer fem alligevel?

• Barrikadér dig med noget streaming. Byg et dekorativt tårn af de tomme 
pizzabakker ved siden af sofaen, så kan skålen med Holiday Dipmix stå der.

• Nu: Vattæppe. Fosterstilling. Sæt alarm til næste mandag.  

• Husk dog lige at tjekke, om du bor i en af de kommuner, 
hvor ferien først er i uge 8. 

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.

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

USKOLET

Vinterferie! Vinterferie! Vinterferie! Vinterferie! 
Én uge til at rette op på din worklifebalanceÉn uge til at rette op på din worklifebalance
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En skole med sammenhold og stærke værdier
Som vores nye skoleleder bliver du drivkraften for et hold 
dygtige og engagerede lærere på en skole, der tilbyder 
undervisning af særdeles høj faglig kvalitet. Vi har en en-
gageret forældrekreds, og vi lægger vægt på et godt, åbent 
og tillidsbaseret samarbejde mellem skole og hjem. Johan-
nesskolen er gennemsyret af stærke værdier om faglighed, 
fællesskab og medborgerskab. Vi står sammen om skolens 
vision om, at verden skal stå åben for vores elever, når de 
har afsluttet deres skolegang hos os. Gennem skolens 111 år 
lange historie har vi i skoleledelsen vægtet den frie selvbe-
stemmelse og altid stræbt efter at understøtte elevernes 
personlige og sociale udvikling.

Johannesskolen ligger på Frederiksberg, og som privatskole 
med tilhørende SFO samler vi nysgerrige og ambitiøse ele-
ver primært fra Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Glostrup 
og København. I 2020 er Johannesskolen overgået fra at 
være både en grundskole og et gymnasium til at være en 
ren grundskole. 

Din opgave som skoleleder
I den videre forandringsproces har Johannesskolen brug for, 
at du i varetagelsen af din opgave som skoleleder ud fra frie, 
pædagogiske principper kan fortsætte med at udstikke en 
kurs, der fastholder den høje faglighed og trivslen i hverda-
gen for alle på Johannesskolen. Som vores skoleleder bliver 
det derfor din opgave at føre Johannesskolen sikkert ind i en 
ny æra. 

Du bliver øverste leder for ca. 130 medarbejdere, som består 
af lærere, pædagoger og teknisk-administrativt personale, 
samt ca.  810 elever (pr. 5. september 2021) med yderligere 
tre klasser planlagt til et elevtal på ca. 900 elever over de 
kommende år. I tillæg til opgaven med at udfolde og forvalte 
den øverste pædagogiske ledelse, skal du tillige varetage 
den nære daglige pædagogiske ledelse i udskolingen. 

I fællesskab med skolens bestående ledelsesteam og 
medarbejderne bliver det din opgave at sikre, at vores skole 
løfter den enkelte elev til sit fulde potentiale.

Hvem er du?
• Du er visionær og ambitiøs på skolens vegne – og kan  
 sætte en ny retning med respekt for traditioner.
• Du er stærk og synlig i din kommunikation – og  
 skaber gode relationer til alle skolens interessenter, både  
 medarbejdere, elever og forældre.  

• Du trives med frie rammer for din ledelse – og du  
 tager ansvar både for udmøntningen og implemente-
 ringen af den  strategiske retning og den praktiske 
 hverdag.
• Din ledelsesstil er baseret på tillid, åbenhed og
 retfærdighed – og du tør udfordre, når der er brug for det.
• Du har ledelseserfaring fra skoleverdenen, evt. 
 suppleret med en lederuddannelse – men det vigtigste 
 er, at du kan samle os om skolens fremtid.

Hvad tilbyder vi?
Som skoleleder vil du blive mødt af et yderst fagligt og 
kompetent lærerkollegium, som udfordrer eleverne til top-
pen af deres potentiale. Bestyrelsen og forældrekredsen er 
aktiv og engageret i skolens hverdag med elevernes læring 
og trivsel som udgangspunkt. Eleverne er nysgerrige og 
deltagende. Tilsammen giver det en hverdag med en god 
dynamik, positivitet og levende energi. Som privatskole har 
Johannesskolen et friere grundlag, og du kan derfor få stor 
indflydelse på og sætte præg på de pædagogiske, faglige 
og fysiske rammer.

Det praktiske
Vi ønsker, at du tiltræder stillingen hurtigst muligt, og senest 
den 1. august 2022. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gæl-
dende overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation 
og Statsministeriet samt efter forhandling med bestyrelsen. 
Du vil blive ansat med reference til bestyrelsen. Den faste 
løn udgør kr. 592.028 årligt med mulighed for lønstigning pr. 
august 2022. Hertil kommer resultatlønsramme på indtil kr. 
144.000 årligt og pension.

Vi forventer at holde første runde af ansættelsessamtaler 
uge 10, marts 2022 og anden runde uge 12, marts 2022 på 
Johannesskolen, Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge vores skole, 
kan du kontakte bestyrelsesformand Pia Voldmester på 
26866428 / pkv@bruunhjejle.dk eller bestyrelsesmedlem 
Claus Campeotto på 23248265 / clausreinholdt@gmail.com

Johannesskolens nuværende rektor har valgt at gå på pension, og vi søger derfor 
en skoleleder, som kan fortsætte udviklingen af vores skole i en balance, hvor  
status quo udfordres samtidig med, at vi værner om traditionerne. 

Visionær skoleleder til  
Johannesskolen på Frederiksberg

Ansøgningsfrist er 1. marts 2022 på  
“nyskoleleder@johannesskolen.dk” 



For foreningens pensionister og efterløn-
nere afholdes der i sommeren 2022 fi re 
kurser med hvert sit spændende tema:

• Politik og Christiansborg

• Kunst og kultur

• Film

• Sang, musik og lokalhistorie

Vil du orienteres om og debattere aktuel-
le foreningspolitiske spørgsmål af særlig 
interesse for dig er seniorkurseret et godt 
tilbud. 

Der lægges også vægt på socialt samvær 
samt kulturelle aktiviteter.

Kurserne afholdes på 3 af vores smukt be-
liggende Sinatur hoteller.

Datoer:
18. - 20. maj 2022, Sinatur Frederiksdal
Emne: Politik og Christiansborg

20. - 22. juni 2022, Sinatur Skarrildhus
Emne: Kunst og kultur

4. - 6. juli 2022, Sinatur Gl. Avernæs
Emne: Film

6. - 8. juli 2022, Sinatur Gl. Avernæs
Emne: Sang, musik og lokalhistorie

For detaljeret program og tilmelding, se 
venligst under ”Arrangementer” 
på www.dlf.org.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2022.

Bemærk, at man kun kan ansøge om delta-
gelse på ét af kurserne.

SENIORKURSER 2022

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K


