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Om urafstemningen

»Personligt bøjer jeg mig 
for flertallet – vi har talt 
sammen, vi har lyttet, vi 

har diskuteret – nogle har 
råbt. Men sådan er det i 
fællesskaber – vi får ikke 
alle ret hele tiden. Og hel-

digvis for det, for nogle 
gange er det en fejl, at vi 

får ret«.

Pernille Kepler

»Som menige lærere er vi 
også forpligtede til at kom-
mentere på det undervis-

ningsministerielle og kom-
munale hykleri i debatten. 
Det er vigtigere nu end no-

gensinde«.

Henrik glensbo

»Accept af noget, vi hader, 
og som gør gode kolleger 
syge. Men måske bliver vi 

sure i 2018!«

Hans erik Hansen

»Jeg har ikke stemt ja til 
lov 409, og jeg har ikke 

opgivet kampen mod den! 
Alle de intentioner, jeg bli-
ver tillagt som jasiger, er 

forkerte!«

trine Falck steen

I nærheden af, hvor denne skribent bor, har et butikscenter udvidet. Det skal 
fejres, og lokalaviserne bugner med gode tilbud på designertøj, cremer og lamper. Man 
kan sagtens lade sig friste til at gå shop-amok.

Men så er det, at man ser på sit dankort og kommer i tanke om, at det alt sammen 
skal betales. Man må vælge – eller gå sulten i seng den næste måned. Det er den logik, 
som gælder for os almindelige mennesker. 

I øjeblikket vælter beretningerne ind fra skolevirkeligheden. På en skole i Greve 
underviser lærerne 909 klokketimer om året, flere end 30 lektioner om ugen! I Fre-
deriksberg Kommune har næsten alle lærerne stemt nej til Overenskomst 2015, fordi 
det er umuligt at få en god aftale med kommunen. Og skolelederne har gennemført en 
undersøgelse, som viser, at hver fjerde af skolelederne aldrig eller sjældent når deres 
opgaver. 

Sådan kan man blive ved. Beretning efter beretning. Og bag hver historie er nogle 
elever, lærere og skoleledere, som lider under, at hverdagen ikke hænger sammen.

Der kan også sagtens findes lyspunkter. At være lærer er en passion, siger gæste-
lærer på Nørre Snede Skole og forfatter Peter Høeg inde i bladet. Lærer efter lærer 
forsøger at planlægge forløb, hvor eleverne folder sig ud som en del af fællesskabet og 
mærker deres egne kræfter. I Aabenraa ser det endda ud til, at lærere og kommune er 
på vej til at finde en model, hvor også inklusionseleverne får en god skoledag. 

Men. Det er sagt mange gange: Det kræver altså, at læreren selv har tid til at være 
til stede. Man kan ikke se nogen, hvis man ikke selv er der. Man kan ikke inkludere, 
hvis man ikke har tid. Og har man 30 lektioner om ugen, må man som lærerne i Greve 
gribe til det forhåndenværende søms princip for at overleve.

Her kommer mit butikscenter ind. For da Christine Antorini i sin tid planlagde sko-
lereformen, befandt hun sig i et skoleshoppingcenter. Hun tog rundt på skolerne og så 
en masse spændende undervisning, bevægelse, kreative forløb med produktion, fordy-
belse, samarbejde om eleverne, afvekslende skoledage, inklusion af dem, der ellers er 
udenfor, og så videre, og så videre. 

Så tænkte hun: Hold da op. Det ser vel nok godt ud.  
Jeg shopper igennem! 

Nu vælter rudekuverterne ind i form af beretninger fra en meget presset skolevirke-
lighed.

Det evindelige mantra med, at det er op til kommunerne, skolelederne og lærerne 
at få det hele til at hænge sammen, holder ikke. For det er Antorini, som 
har været ude med indkøbsvognen og i sin shoppingrus dikteret, hvad 
andre skal levere.

Man kan nok ikke melde en minister til 
Ribers. Men både Antorini og Corydon 
bør i det mindste her under forårets 
økonomiforhandlinger med kom-
munerne se på, om de kan skaffe 
penge til bare noget af det, hun 
har købt. Ellers må hun levere 
noget tilbage og vente, til der er 
råd til det. En eller anden form 
for logik må vel gælde. Også for 
ministre på shoppetur. 

Shop-amok
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OM ALKOHOL kan bruges i:

Se mere på www.OMALKOHOL.dk

NYT TVÆRFAGLIGT MATERIALE
TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE 
OM ALKOHOL tager eleverne med 
på en rejse, der giver indsigt i relevante 
emner og problemstillinger om unge og 
alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, 
reklamer, markedsføring mv.

Materialet indeholder fagtekster, avis-
artikler, film, quizzer, opgaver og forsøg 
samt skaber en ramme for fordybelse, 
engagement, stillingtagen og handlen.

OM ALKOHOL findes online, hvor 
materialet også kan downloades gratis.
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bedste læse- og skriveindsats helt fra start.
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skrivning og sikrer oplagte muligheder for differentiering, 
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Superbog.dk styrker elevernes lyst til 
frilæsning. Over 300 bøger i forskellige 
lixtal og emner.

Denførstelæsning.dk Trin 0 og 1 
viser eleverne vejen fra lyd til læsning. 
Trin 2 udkommer efterår 2015. 
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i læsningen.
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Mød os på Skolemessen i Aarhus
Få inspiration fra eksperter og forfattere.

Følg med på alinea.dk/messer

Sæt fart på lærelysten
Brug portalen iDansk Indskoling 
sammen med systemet d’dansk og 
motiver de yngste elever til en su-
per start på skrivning og læsning. 
 
Ved at bruge både bog og 
digitale læremidler sikrer du 
en heldækkende og alsidig 
danskundervisning.
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SKOLEMESSEN
Din fagmesse for læremidler 

Scandinavian Congress Center · Aarhus
22. og 23. april 2015 ·  Begge dage kl. 9 - 17

James Nottingham Jens Rasmussen Sara Ejersbo Frederiksen

Mette E. Bruun
Jens Blendstrup

Hella Joof

Se mere på
skolemessen.dk
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- og mere end           udstillere

Gulerodspædagogik:
Der er præmie for  

at stå pænt.

106 18-22

»Alle skAl ses.  
Derfor er  

lærerjobbet  
så vigtigt et  

erhverv. Når 
 lærereN  

ser eleveN«.  

Efter JA til OK 15:
 • Ziegler: En speciel aftale
 • Her var der nejflertal
 • Aarhus-reaktion:  

Ja uden begejstring
 • Frederiksberg-lærere: 

Usolidarisk ja.

Forfatteren Peter Høeg  
underviser som gæstelærer  

på Nørre Snede Skole.

i N D h o l D
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Militær disciplin er der på ingen måde tale 
om, når indskolingsklasserne træder ind til 
morgensamling i gymnastiksalen på Kilde-
vældsskolen i København klokken 8.05. Men 
eleverne går to og to med hinanden i hånden 
ind i salen og sætter sig ned på klassens faste 
plads. Forældre er der plads til nede bagved, 
og lærerne står ude ved ribberne og holder 
øje med deres klasser.

Den først ankomne klasse går hen og stil-
ler sig med næsen mod ribberne og får så lov 
til at sætte sig. Et løsere geled med to klasser 
kommer ind – de har vikar. Også de sætter sig 
på deres faste plads.

Samtidig er der snak og grin, men indmarch 
i salen er der bestemt tale om. Det er alvor, det 
her, for der er en vandrepokal og 100 kroner 
på højkant til den klasse, der har klaret at gå, 
stå og sidde pænest den seneste måned.

Når souschef Mette Weldon løfter højre 
hånd, dæmpes stemmerne. Nogle af elever-
ne løfter også hånden. Det er tegnet for ro. 

Og så taler souschefen. I dag fortæller hun 
lige om reglerne til de fremmødte forældre. 
Når alle synger, klapper man ikke bagefter, 
men når en klasse optræder – som 0.y skal i 
dag – så må alle gerne klappe bagefter. I dag 
skal der uddeles pris til den bedst udklædte 
klasse fra fastelavn, og så skal vandrepoka-
len deles ud.

En elev kommer op og afleverer pokalen, 
og Mette Weldon lægger 100 kroner i den.

Fællessang og jubel
Først synger alle med på »Hodja fra Pjort«. 
Musiklæreren dirigerer, guitar og tromme går 
i gang, og så gjalder børnestemmerne. Flere 
vipper med hovedet i takt til musikken. De er 

TeksT Helle lauritsen

foTo Klaus Holsting

indskolingsklasserne på Kildevældsskolen i København er vant til at stå og gå på 
række. Det skaber ro og giver mere effektiv undervisningstid, mener lærerne. Hver måned 
uddeles en pokal med 100 kroner til den klasse, der har klaret det bedst.

På række to og to  
– det skaber ro

Den skinnende pokal 
vækker glæde hos 
eleverne i 0.y – og 
der er 100 kroner i 
pokalen, som klassen 
selv må finde ud af, 
hvad de vil bruge til.

PÆ D a g o g i K
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vant til at synge her på skolen. Når musiklæ-
reren sætter hænderne bag ørerne, synger 
eleverne højere. Hvis hun vil dæmpe dem, 
viser hun det med hænderne og giver thumbs 
up-tegn, når det lykkes.

Så skal 0.y optræde. Eleverne stiller sig 
op med front mod de andre i to rækker og 
synger røversangen fra Kardemomme by. De 
har øvet sig. De synger og siger i kor: »ja, det 
gør vi skam« efter versene. To voksne spiller 
congaer og rysteæg til – og alle klapper.

De finder tilbage på plads, og Mette Weldon 
løfter højre hånd. For nu gælder det en præmie 
til den bedst udklædte klasse. Det er 2.u. Alle i 
klassen havde gjort noget ekstra ud af fastelavn.

»Yeah, ja«, råber 2.u og kommer op til 
Mette Weldon to og to. De får en æske med 
flødeboller, griner og går ned på plads.

Så kommer højdepunktet. Den skinnende 
pokal skal uddeles. 

»De 100 kroner ligger i pokalen«, siger 
Mette Weldon og viser pengene.

»Pokalen går denne måned til en af de 
yngste klasser, og det er usædvanligt så tidligt 
på året, men jeg har været forbi klassen og 
set, hvor gode de er til at stå og gå stille. Det 
er 0.y, der får pokalen«.

Eleverne i 0.y springer op, griner og flytter 
uroligt på kroppen af glæde. Nogle omfavner 
hinanden. En elev får æren af at bære poka-
len, og de klappes på plads med pokalen hæ-
vet så højt, som så små arme kan klare.

Det er tid til en sidste sang – en kending: 
»Det var dig – der bare forlod mig midt i fe-
sten«. Magi i luften.

Efter sangen rejser eleverne sig og forlader 
salen to og to klassevis. 

Årets bedste dag
Et forældrepar til en dreng i den vindende bør-
nehaveklasse fortæller, at pokalen er en stor 
motivationsfaktor. Deres dreng har talt meget 
om den, og børnene har øvet sig i at stå og gå 
stille på række for at vinde. Og det lykkedes.

»Han sagde, at det var årets bedste dag i 
dag«, griner moren.

0.y går med lærer Helle Müller tilbage til 
klassen, hvor pigerne stiller sig til venstre på 
gangen og drengene til højre. En dreng siger 
A og går ind i klassen, den næste B, og så føl-
ger det meste af alfabetet. Meget få elever skal 
have hjælp. 

se video fra Kildevældsskolen på

à  folkeskolen.dk 

»Ja, det er gulerodspædagogik, men det 
bruger vi jo meget. Vi anerkender, når 
nogle gør noget rigtigt og godt«, siger 
souschef Mette Weldon fra Kildevælds-
skolen.

»Her får en klasse så noget konkret i 
hånden, nemlig 100 kroner og en skinnen-
de pokal købt billigt på nettet. Det er total 
gulerodspædagogik, men det virker«.

Souschefen og to lærere fortæller, at 
de har brugt det at gå og stå på række i 
omkring otte år på skolen. Fordi det gi-
ver en ro. Eleverne kender rammen, de 
ved, hvad lærerne forventer, og det giver 
tryghed. Samtidig slipper eleverne for 
skældud, så længe de går og står nogen-
lunde roligt.

»Det er dejligt, at jeg ikke skal bruge de 
første ti minutter af lektionen på at skabe 
ro. Når eleverne står langs væggen og går 
ind én og én, for eksempel mens de siger 
et bogstav i alfabetet, så har jeg roen med 
ind i klassen«, forklarer lærer Helle Mül-
ler, der har 0.y.

Her er reglen, at pigerne står på den 
ene side af gangen og drengene på den 
anden. For så er det lettere for andre at 
komme forbi på gangen. Det er forskelligt, 
hvordan hver lærer bruger reglen.

»Nogle gange har jeg lagt tal på gulvet 
på gangen, og så skal hver elev samle et 
tal op og gå ind på sin plads. Så er vi i 
gang«.

»Vi bruger meget tid på at lære elever-
ne det i børnehaveklassen«, siger hun.

Lærer Jakob Kähler fortæller, at han 
en dag skulle være vikar i en 5. klasse. 
På mellemtrinnet stiller eleverne ikke op 
på række, men de havde ham som lærer 

TeksT Helle lauritsen

foTo Klaus Holsting

gulerodspædagogik virker
i indskolingen på Kildevældsskolen synes de ikke, at disciplin er 
spor gammeldags. Tværtimod så giver det ro og færre konflikter. 
Alle kender reglerne.

To og to går 0.y med lærer Helle Müller  
tilbage til klasseværelset.

Eleverne i 0.y jubler, da de får at vide, at de har vundet må-
nedens vandrepokal for at have gået og stået roligt.
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frem til 3. klasse, så da de vidste, at det 
var ham, der skulle være vikar, så stod 
de på række to og to, da han kom hen til 
klassen. Det kom automatisk, fordi det 
var ham.

»Det er dejligt, fordi ingen larmer ned 
ad gangene. Vi bruger gangene til under-
visning, og flere underviser med åben 
dør. Det kan sagtens lade sig gøre«, siger 
Jakob Kähler.

Frihed inden for rammen
Kildevældsskolen har tidligere haft mere 
uro på gangene og i klasserne, og da de 
indførte reglen for otte år siden, gik der 
noget tid med at finde den rette form. Det 
eneste, der var fastsat, var, at eleverne 
skulle stå i en form for række. Dengang 
manglede lærerne et fælles tegn for ro, og 
da de besluttede det, gik det lettere.

Mette Weldon har tidligere arbejdet i 
England, og hun fortæller, at alle jo sy-
nes, at briter er så høflige.

»Det er drevet ind i dem fra begyndel-
sen. I England er disciplin aldrig blevet et 
negativt begreb, men her i Danmark har 
disciplin en negativ klang, og mange ser 
det som noget gammeldags. Jeg synes slet 
ikke, det er negativt. Tværtimod så frisæt-
ter vi noget. Der bliver plads til noget an-
det. Der er jo frihed inden for rammen«.

Mette Weldon spørger altid ved en 
ansættelsessamtale, hvordan ansøgerens 
tilgang til ro i klassen er. Det er vigtigt.

»Hvis ikke vi har sådan en regel, så 
opstår der lettere konflikter. Dem slipper 
børnene for her, de kan være trygge. Man 
fokuserer på noget andet, når man har 
sådan en ramme. Det handler ikke om, 
hvem der skubbede og så videre. Man får 
mere effektiv undervisningstid«.

»Jeg synes ikke, det er spor gammel-
dags«, siger Helle Müller.

»Det er tværtimod nytænkende i dag, 
hvor børn skal klare den længere skole-
dag. Så er det vigtigt, at der ikke er totalt 
huttelihej omkring dem hele dagen«.

Hun fortæller, at hun altid holder et 
kvarters stilhed, når spisepausen begyn-
der. Den varer en halv time, og det første 
kvarter foregår i stilhed, hvor børnene 
kan nyde den mad, som deres forældre 
har lavet til dem. 

»Vi får alle noget ro i vores hoveder. 
I min klasse sidder de fuldstændig stille 
og spiser deres mad. Det er hyggeligt, det 
er jo ikke rigidt, men hyggeligt og rart. 
Hvis jeg spørger dem, om de vil tale i hele 
spisepausen en dag, så siger de nej. Men 
vi har også yoga i klassen indimellem«, 
griner hun. 

To og to stiller eleverne i 0.y op og gør klar til at gå tilbage til 
klasseværelset – nu som de glade ejere af vandrepokalen.

informationsmøde om
•	 De	pædagogiske	diplomuddannelser
•	 Diplomuddannelsen	i	ledelse
•	 Diplom	i	uddannelses-,	erhvervs-	og	karrierevejledning

Torsdag	den	23.	april	2015	kl.	16.00-18.00
Professionshøjskolen	UCC,	Titangade	11,	2200	N

www.ucc.dk/videreuddannelse

Mødet	er	gratis,	og	tilmelding	er	ikke	nødvendig.
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Det kendte VAKS-system til elever med læsevanskelig- 
heder bliver nu udvidet med inspirerende læsebøger og 
træningshæfter, der passer til de fem VAKS-strategier: 
Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion.

Køb allerede nu bøgerne til VAKS - Lyd for lyd: 

■ Et træningshæfte med lydrette øvelsestekster, hvis  

 sværhedsgrad gradvist øges

■ Fem frilæsningsbøger med lydrette tekster

■ Egner sig til større elever med ordlæsevanskeligheder

■ Læses ved hjælp af basal lydlig læsestrategi

 

Mere VAKS

Læs mere på  
gu.dk
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mandag 16. marts kl. 17.48

Michael Ziegler:  
En speciel aftale
KL’s topforhandler Michael 
Ziegler var manden i spid-
sen for forhandlingerne, der 
i 2013 endte med lockout 
af landets lærere. Og i år har 
han igen været topforhandler 
for de kommunale arbejds-
givere. Denne gang med en 
aftale som resultat af lærer-
forhandlingerne. En aftale, 
som 70 procent af lærerne i 
dag har stemt ja til. Og det er 
et afstemningsresultat, der 
glæder den konservative Høje-
Taastrup-borgmester.

»Det er jeg naturligvis glad 
for. Når vi indgår overens-
komstaftaler, så foretrækker 
vi selvfølgelig klart, at de ef-
terfølgende bliver stemt hjem. 
Så det er jeg glad for, og der 
er jo ingen tvivl om, at denne 
her aftale har været speciel, 
fordi den kommer oven på 
konflikten i 2013. Og den har 
jo også krævet noget knofedt 
at indgå, og derfor er vi glade 
for, at den også kunne lande 
og bære hele vejen hjem«, 
siger Michael Ziegler til folke-
skolen.dk

Hvordan vil KL’s rolle være 
fremadrettet i forhold til de 15 
punkter for planlægningen af 
skoleåret, som er en del af af-
taleresultatet?
»Vi vil bakke loyalt op om den 
aftale, vi har indgået, og bakke 
loyalt op om de 15 punkter, vi 
har aftalt med Lærernes Cen-
tralorganisation. Men hvordan 
vi helt konkret vil gøre det, vil 
vi finde ud af efterfølgende. 
Her og nu har vi lige afventet, 
om vi kunne få et ja hjem«, 
siger Michael Ziegler.

Anbefaler I, at kommunerne 
indgår aftaler med de lokale 
lærerkredse?
»Der er anvendt en omhyg-
gelig udvalgt formulering i den 
aftale, der er indgået. Nemlig 
at parterne er ’opmærksomme 
på adgangen til at indgå lo-
kale arbejdstidsaftaler’. Deri 
ligger, at vi som KL ikke går 
ud og anbefaler kommunerne 
at indgå lokalaftaler. Men vi 
går heller ikke ud og anbefaler 
kommunerne ikke at indgå af-
taler. Det tager kommunerne 
selv stilling til, om de mener, 
at der er behov for eller ej«, 
siger Michael Ziegler.
esc@dlf.org

OK 2015

mandag 16. marts kl. 18.00

Lærer:  
Godt med et klart flertal
»Det er rart, at det blev et klart ja, men vi skal ikke glemme alle dem, der stemte nej«, 
siger lærer David Møller, Store Heddinge Skole. »Det bedste er næsten, at så mange 
har stemt. Det viser, at vi har en aktiv forening med et aktivt bagland«, tilføjer han.

»Men vi skal huske, at næsten 30 procent har sagt nej. Deres stemme skal også 
høres. Der er mange bekymringer for vores situation og mange spekulationer, som 
er meget vidtrækkende, synes jeg. Det viser debatten«, tilføjer David Møller.

»Der er spekuleret over, om der er en masterplan bag, der rækker langt ud over 
selve overenskomsten. En større samfundsomvæltende plan med Bjarne Corydon 
som dukkefører. Det er der muligvis, det var bare ikke det, vi stemte om. Det var 
derfor, jeg stemte ja. Det andet må vi stemme om til Folketingsvalget«.

tirsdag 17. marts kl. 14.01

Her var der nejflertal
Et flertal af lærerne i Haderslev, Bal-
lerup, Glostrup, Frederiksberg og 
København stemte nej ved urafstem-
ningen om overenskomstresultatet. 

»Resultatet kommer ikke bag 
på mig. Vi hører til de kommuner på 
Vestegnen, der altid har stemt nej«, 
siger formand for Glostrup Lærerfor-
ening Lene Jensen.

»Det kan tælles på én hånd, hvor 
mange gange jeg har anbefalet et ja 
– ikke engang i 2008, hvor vi fik 12,8 
procent i lønstigning, anbefalede jeg 

et ja. Men denne her gang tænkte 
jeg, at hvis vi skal fremad, og hvis vi 
skal have indflydelse, bliver vi nødt til 
at stemme ja. Og da vores skolele-
delse åbnede en dør for, at vi kunne 
lave en fælles forståelse, valgte jeg at 
anbefale et lunkent ja«.

I Haderslev havde kredsstyrel-
sen anbefalet medlemmerne ikke at 
stemme ja til resultatet. Styrelsen 
anbefalede dog heller ikke et nej. 
76,3 procent af de Haderslev-lærere, 
der stemte, klikkede på nejknappen.

Se ja- og nejforde-
lingen i de enkelte 
kredse via det in-
teraktive kort på 
folkeskolen.dk

»Vi vil bakke loyalt op om den 
aftale, vi har indgået, og bak-

ke loyalt op om de 15 punkter, 
vi har aftalt med Lærernes 
Centralorganisation«, siger 

Michael Ziegler.

foto: Thom
as Arnbo
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onsdag 18. marts kl. 12.49

Arbejdsmarkedsforsker:   
Man har fået det maksimale  
ud af situationen
Lærernes ja er et udtryk for et øn-
ske om samarbejde og vil nok være 
positivt for lærernes anseelse i be-
folkningen, vurderer arbejdsmar-
kedsforsker Mikkel Mailand. Han 
mener, at Lærerforeningen har 
fået det maksimale ud af situa-
tionen, men nu forestår så udfor-
dringen med at holde KL fast på 
punkterne i forståelsespapiret.

70,1 procent af stemmerne ved 
urafstemningen var jastemmer. 
Det viser ifølge arbejdsmarkeds-
forsker Mikkel Mailand to ting:

»Man skal jo tænke på, at det 
ikke kun er arbejdstiden, der har 
været til afstemning, det er hele 
overenskomstresultatet. Men dels 
kan det tyde på, at man mener, at 
der er ting i den fælles forståelse, 
som peger i den rigtige retning. 

Dels kan det være en anerkendelse 
af, at selv om man godt ville have 
haft en ny arbejdstidsaftale, så har 
man ikke anset det som realistisk. 
Det her har man set som et skridt i 
den rigtige retning«. 

29,9 procent har stemt nej.
»Det kan være et udtryk for, at 

der hos nogle er en skepsis over for 
indholdet. Man havde simpelthen 
ønsket sig en decideret ny arbejds-
tidsaftale, og man er stadig ikke 
glad for forløbet i 2013 og mener, 
at der er problemer på skolerne, 
som er så store, at det ikke er nok 
med den fælles forståelse. Det er 
værd at bemærke, at det ikke bare 
var fem-ti procent, men 30 pro-
cent, der stemte nej«.
pai@dlf.org 

tirsdag 17. marts kl. 15.58

Valgkamp til DLF’s hovedstyrelse er blæst i gang
Formand for Ballerup Lærerfor-

ening Morten Refskov har i 
et indlæg på folkeskolen.dk 

meddelt, at han stiller op til 
DLF’s hovedstyrelse, når der 
er valg sidst på året.

Morten Refskov appel-
lerer til de knap 30 procent, 
der stemte nej ved uraf-

stemningen om Overens-
komst 2015.

Formand, næstformand og 
hovedstyrelse i Danmarks Lærerfor-

ening vælges for fireårige valgperioder. 
Der skal være formands- og næstfor-

mandsvalg på kongressen i september, mens hovedstyrelsen bliver valgt 
ved urafstemning blandt medlemmerne i november.

»Jeg stiller op nu i et håb om, at der er andre, der mener, at der mangler 
en stemme som min i hovedstyrelsen. Med mit kandidatur appellerer jeg 
naturligvis til de nejstemmer, der er over det ganske land«, siger Morten 
Refskov.

Han er glad for, at lærerkredsen i Ballerup har opnået en rimelig god ar-
bejdstidsaftale med kommunen. Men han ønsker, at alle lærere i landet har 
en arbejdstidsaftale at forholde sig til.

»For mig er det målet at få en central arbejdstidsaftale. Vi kan ikke som 
fagforening acceptere, at der er nogle rammer, som vi ikke kan levere vores 
arbejde inden for. Hvis lovgiverne så mener, at vi skal levere inden for de 
rammer, så må det være sådan. Det giver ikke god skole, og det skal ikke 
ske med vores accept«, siger Morten Refskov.
mbt@dlf.org

Illustration:Rasmus Juul

foto: k

reds 21

»Jeg vil ikke en helt anden linje, 
men jeg tror, der skal tages andre 
midler i brug, for at vi når målet«, 

siger Morten Refskov.

Et relativt stort ja til Overenskomst 2015 på 70,1 procent af de afgivne 
stemmer skyldes ifølge arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand, at mange læ-
rere har set flere punkter i overenskomsten som et skridt i den rigtige retning.
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Lærere bærer jordbærtærter fra køleskabet 
ind på lærerværelset. Lærerne på Ellekær-
skolen i Hasle skal belønnes for, at de har 
præsteret en højere stemmeprocent ved Over-
enskomst 2015 end gennemsnittet i Aarhus 
Lærerforening. Stemmeprocenten lyder på 
93,5 mod 75,5 for samtlige skoler.

Det var tillidsrepræsentant Lars Vanting 
Brauer, som lokkede kollegerne med kage, og 
han har gjort sit til at få afstemningsprocen-
ten i vejret ved blandt andet per sms at minde 
sine kolleger om at stemme. Men det var nu 
svært at glemme afstemningen, mener lærer-
ne Anne Poulsen og Susanne Rasmussen.

Lærerne har tænkt sig om
De to lærere hører til det flertal på 70,1 pro-
cent af lærerne på landsplan, som har stemt 
ja til aftalen. Men det er ikke et begejstret ja.

»Aftalen er det muliges kunst. Politikerne 

har ikke været meget for, at der skulle ske 
store ændringer, og jeg tror heller ikke, for-
ældrene ønsker sig et forår uden skole. Det 
gør, at lærerne har tænkt sig om. Folk har ikke 
lyst til at gå i konflikt, for det vil ikke nytte. 
Det gælder tværtimod om at vise, at vi er en 
forening, som holder sammen«, siger Susanne 
Rasmussen.

Målet er stadig en arbejdstidsaftale
Det kommer helt af sig selv, at lærerne 
fortsætter kampen for en arbejdstidsaftale, 
mener de to lærere.

»Vi vil have ordentlig tid til at forberede 
os og et loft over undervisningstiden. Anders 
Bondo siger selv, at han ikke har opgivet kam-
pen, og at der er masser at tage fat på«, siger 
Susanne Rasmussen.

»Vi bliver dagligt mindet om det mismatch, 
der er mellem kravene til vores undervisning 
og tiden til at forberede den«, supplerer Anne 
Poulsen.

Lærerne ansvarlige side lockouten 
Når nogle har stemt nej til aftalen, skyldes 

det, at de ikke ville falde til patten og accep-
tere lov 409, vurderer Susanne Rasmussen.

»Jeg har set nejsigere skrive på folkesko-
len.dk, at nu er det på med jahatten. Men 
vi har ikke stemt om lov 409. Vi fik loven, 
fordi regeringen valgte side til KL’s fordel, 
og så vidt jeg husker, var jahatten et udtryk, 
KL kom frem med. Men vi har hele tiden 
arbejdet ansvarligt som lærere. Vi har passet 
vores arbejde siden lockouten, og til denne 
aftale var der ikke andet for end at sige ja, og 
så må vi se på de forbedringer, den trods alt 
indeholder. Det handler primært om lønstig-
ninger«, siger hun.

Lærerne er ikke faldet til ro
Udefra kan det godt se ud, som om lærerne 
har opgivet kampen og accepteret lov 409, 
erkender Anne Poulsen.

»Jeg vil være både træt og ked af det, hvis 
det bliver fremstillet sådan, at lærerne råbte 
og skreg under lockouten, og nu har de fun-
det ud af, at det ikke er så galt med de nye 
arbejdsvilkår, og er faldet til ro. Det er ikke 
sådan, vi selv opfatter det«, siger hun, mens 
Susanne Rasmussen regner med, at DLF gør 
sit for at dreje debatten i den rigtige retning.

At knap hver tredje lærer har stemt nej, 
bør ikke påvirke samarbejdet på landets læ-
rerværelser, vurderer Anne Poulsen.

»Jeg kunne selv have stemt nej. Sådan tror 
jeg, mange har det, så vi kan godt forstå hin-
andens argumenter. Nejsigerne har haft brug 
for at markere et statement, men vi sidder 
ikke i to lejre opdelt af skarpe fronter. Vi har 
stadig et fælles sigte at arbejde frem mod«.

 Målet er stadig at få en arbejdstidsaftale 
med loft over timetallet og tid til forberedel-
se, mener de to Aarhus-lærere.

»Vi skal argumentere på den gode måde 
for, at vi ikke kan lave det, der skal til, under 
lov 409, og så må vi bygge Overenskomst 
2018 på de erfaringer, vi har gjort os til den 
tid«, siger Anne Poulsen. 
freelance@dlf.org

TeksT HenriK StaneK

foTo HeLene Bagger

Flertallet har stemt ja til Overenskomst 2015, fordi det ikke ville nytte at gå i konflikt, 
mener Susanne Rasmussen og Anne Poulsen, der er lærere på Ellekærskolen i Aarhus. 

Aarhus-lærere:  
Vi har stemt ja uden begejstring

»Lærerne har ikke lyst til at gå i konflikt, for det vil ikke nytte. Det gælder tværtimod om at vise, at vi er en forening, som 
holder sammen«, siger Susanne Rasmussen.

OK 2015

12 /  f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 5

144568 p10-13_FS0715_Om_OK.indd   12 27/03/15   11.41



f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 5  /  13 

»Det er en virkelig trist dag for folkeskolen på 
Frederiksberg«, siger lærer Lis Zacho.

»Det bliver tre års ørkesløs vandring. Der 
kommer ikke til at ske noget i vores kommu-
ne. For de vil slet ikke være med til noget«, 
siger Dorte Krogsgaard og fortæller, hvordan 
hun knugede om bilrattet, da hun modtog af-
stemningsresultatet den 16. marts, mens hun 
og hendes kollega Lis Zacho var på vej hjem 
fra et kursus i Fredericia.

På landsplan stemte 70,1 procent ja til 
lærernes overenskomstresultat. Men på Fre-
deriksberg stemte 85,3 procent af de lærere, 
der stemte, nej. I tifrikvarteret mødes fire af 
nejsigerne om bordet på lærerværelset.   

»Jeg er glad for, at mange har stemt, men 
jeg er ked af, at man har stemt så usolida-
risk«, siger lærer Katrine Krebs Bach. »Det er 
usolidarisk, når der nu bliver nogle kommu-
ner, hvor det bliver benhårdt at være lærer«.

»Det kommer til at blive a- og b-kommu-
ner«, mener Lis Zacho.

et tvivlende ja blev til et sikkert nej
Sidst Katrine Krebs Bach blev interviewet til 
folkeskolen.dk, regnede hun med, at hun ville 
stemme ja. Men efter generalforsamlingen i 
Frederiksberg Lærerforening blev hun over-
bevist om at stemme nej. Til mødet havde 
lærerkredsen inviteret formand for under-
visningsudvalget i Frederiksberg Kommune 
Malene Barkhus fra Venstre.

»Hensigterne i arbejdstidspapiret rager 
Frederiksbergs politikere en høstblomst. De 
vil ikke ændre noget. Jeg var i tvivl og tænkte 

på at stemme ja, men jeg stemte med stor 
overbevisning nej. Jeg tror faktisk, at politike-
ren blev forskrækket over, hvor frustrerede vi 
lærere var«, siger Katrine Krebs Bach.

»Vi har en kommune, der ikke vil ændre 
noget. Jeg kan godt forstå, at det er anderle-
des i de kommuner, der har organiseret sig 
frem til en aftale. Men det er et asocialt resul-
tat. I de kommuner, hvor der er muligheder, 
har lærerne stemt ja, og det betyder, at vi nu 
ikke kan se nogen vej frem«, siger Lis Zacho.

Vil lærere søge mod Frederiksberg?
Lærerne er enige om, at allerede nu har Fre-
deriksberg svært ved at tiltrække lærere, og 
de tror ikke på, at de 15 punkter i arbejdstids-
papiret vil ændre ved det. Og det får flere af 
lærerne til at tænke over, om de skal søge job 
i en anden kommune.

»Vi er jo meget tæt på København. De 
underviser mindre, de får mere i løn, og kom-
munen kaster resurser i folkeskolen«, siger 
Katrine Krebs Bach. »Jeg har ikke lyst til det 
her. Jeg tror, jeg søger væk«.

»Vi har brug for tid til fordybelse, tid til at 
forberede os, tid til at komme videre rent fag-
ligt. Men det kommer ikke til at ske med den 
udmelding fra kommunen«, siger Lis Zacho.

»Hvis vi vil have en fælles folkeskole, må 
vi også have fælles vilkår, og det har vi ikke. 
Og det får vi heller ikke med det her overens-
komstresultat«, siger Lis Zacho.

Dorte Krogsgaard er skuffet over, at en 
enig hovedstyrelse anbefalede medlemmerne 
at stemme ja til overenskomsten.

»Hovedstyrelsen repræsenterer jo på ingen 
måde de 29 procent, der har stemt nej«.

Politikerne må opprioritere skolerne
Dorte Haraldsted prøver at vende situationen. 
Hun understreger, at det ikke alene handler 
om aftaler, men også om, hvorvidt kom-
munerne er klar til at prioritere resurser til 
skolerne.

»Det eneste gode, jeg kan se, er, at i sidste 
ende bliver Frederiksberg Kommune nødt til 
at investere i skolerne, for ellers vil de slet 
ikke kunne tiltrække eller fastholde de dyg-
tige lærere«. 
mbt@dlf.org

TeksT Maria BecHer trier

foTo LarS JuSt

en mavepuster. Sådan følte 
Dorte Krogsgaard det, da hen-
des kollega Lis Zacho læste op 
for hende, at 70,1 procent på 
landsplan har stemt ja til overens-
komstresultatet.

frederiksberg-lærere: 
usolidarisk ja

Da folkeskolen.dk besøgte Skolen ved Søerne i februar, 
regnede Katrine Krebs Bach (til højre) med, at hun ville 
stemme ja. Men efter generalforsamlingen i Frederiksberg 
Lærerforening blev også hun overbevist om et nej. 

Illustration:Rasmus Juul
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■ På mellemtrinnet kan eleven arbejde fokuseret   

 med træningsopgaver til dansk og matematik og 

 i udskolingen kan eleven forberede sig målrettet   

 til de afsluttende prøver.

■ Webprøverne findes til både dansk, matematik, 

 sprogfag og naturfag i samme enkle udformning,  

 nemme at gå til for både elev og lærer. 

■ Eleven får automatisk en detaljeret respons på 

 sine resultater. 

■ Læreren får nemt det samlede overblik over alle 

 elevers resultater med mulighed for en grundig 

 statistikvisning. Læreren bliver således hjulpet til  

 at vurdere hvor yderligere træning er nødvendig.
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fuldtidsansatte lærere på Hedelyskolen i 
Greve underviser i snit 909 timer om året. 
Gennemsnittet er foreløbig det højeste, fol-
keskolen har kendskab til. Damagerskolens 
lærere har med et gennemsnit på 750 timer 
færrest timer i Greve. 

Det er skolelederne, der har oplyst tal-
lene. formanden for Greve lærerforening 
Tina Beck-nilsson mener, at lærerne i Greve 
nærmer sig en kedelig danmarksrekord, og 
at forskellen mellem skolerne giver Greves 
lærere vidt forskellige forudsætninger for at 
gennemføre god undervisning.

»Det er imponerende, hvor stor forskel der 
er på den skole, hvor lærerne har flest timer, 
og den skole, hvor de har færrest. Udmel-
dingen fra kommunen var, at der skulle være 
mere ensartede rammer, men vi har aldrig set 
større forskel«, siger Tina Beck-nilsson.

Greves skoler er pressede
Da arbejdstidsloven skulle rulles ud på lan-
dets skoler, meldte Greve kommune ud, at 

lærerne ville komme til at undervise meget 
sammenlignet med lærere i andre kommuner. 
som et pejlemærke skulle lærerne undervise 
850 timer om året.

Borgmester i Greve Pernille Beckmann 
fra Venstre fortæller, at den store forskel på 
lærernes undervisningstid får politikerne til 
at reagere.

»Det kigger vi på i øjeblikket. en så stor 
difference er et symptom på nogle ledere, der 
har fortolket den måde, vi har valgt at gøre 
det på, meget forskelligt. Det skal vi have 
kigget på. Der skal ikke være en så stor dif-
ference på vores skoler«, siger Pernille Beck-
mann.

Leder: Vi har prioriteret læringsmiljøet
skoleleder på Hedelyskolen Inge-lise Hvid an-
erkender, at lærerne på Hedelyskolen underviser 
for mange timer. Men hun mener, at man skal 
passe på med at sammenligne de undervis-
ningstimetal, som skolerne i Greve har opgivet.

»lærerne underviser meget her. også for 

meget. Men det handler også om, at vi regner 
det ud på fuldtidsstillinger. Vi synes, det er 
reelt at gøre sådan. Det er ikke min fornem-
melse, at alle skoler har gjort det. Man skal 
passe på med tal, og jeg tror ikke, tallene fra 
skolerne kan sammenlignes. Jeg løber ikke 
fra ansvaret for, at lærerne underviser meget 
her. og vi knokler for, at lærerne kommer ned 
i tid næste år. Jo længere vi kan komme ned, 
jo bedre. for det her er ikke godt for nogen«, 
siger Inge-lise Hvid.

Hun mener, at erfaringerne fra dette sko-
leår viser, at skolen har prioriteret resurserne 
forkert blandt andet ved at have forholds-
vis mange timer, hvor der både er lærer og 
pædagog i timerne. selv om der næste år 
prioriteres anderledes, er det kun lykkedes at 
skære godt en time af lærernes ugentlige un-
dervisningstid.   
mbt@dlf.org

Tirsdag 17. marts 2015 kl. 16.02

Indvandrerpiger fra udsatte  
boligområder klarer sig dårligt
Generelt får piger højere karakterer i 
dansk end drenge. Men når man ser på 
indvandrerelever i udsatte boligområder, 
ligger karaktergennemsnittet samlet for 
dansk og matematik på 4,9, mens ind-
vandrere uden for disse boligområder har 
et karaktergennemsnit på 5,6, viser ana-
lyse fra tænketanken kraka. og indvan-

drerpiger fra ghettoer klarer sig relativt 
dårligt i både dansk og matematik. 

kraka anbefaler, at årsagerne til de 
dårlige karakterer bør kortlægges, så 
man kan målrette integrationsindsatsen 
for pigerne.  
hl@dlf.org Tænketanken kraka har analyseret afgangsprøver i dansk og mate-

matik og påviser, at indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig dårligst.

foto: Istock

Greve: 
Hedelyskolens lærere  
underviser i snit 909  
timer om året
Lærerne i Greve nærmer sig en kedelig danmarksrekord 
i undervisningstimer, mener Greve Lærerforening.

Onsdag 25. marts 2015 kl. 10.40

»Der skal ikke være en så stor difference på vores skoler«, 
siger borgmester i Greve Pernille Beckmann (Venstre).
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Tirsdag 24. marts 2015 kl. 14.22

Håndarbejdslærerne 
siger ja til fusion med 
sløjdlærerne

oo-udvalget – ordentlig 
overgang – har tre medlem-
mer fra sløjdlærerne og tre 
fra håndarbejdslærerne, og 
udvalget arbejder mod sam-
menlægning til en ny forening 
1. juli. »De to foreninger er 
meget enige om visionerne 
for den sammenlagte for-
enings virke, idegrundlag, det 
økonomiske fundament og 
vigtigheden af at understøtte 
og udvikle lokale kredse«, har 
det lydt på de to generalfor-
samlinger. fremover vil de ud-
give et samlet Håndværk og 
Design-blad.

Tirsdag 17. marts 2015 kl. 12.48

Matematiklærere:  
nye prøveregler går ud  
over retssikkerheden

Danmarks Matematiklærerfor-
ening har skrevet et åbent brev 
til undervisningsministeren om 
bekymring for elevernes retsstil-
ling, når samtlige skriftlige prøver 
fremover kun skal rettes af én 
person. Det øger risikoen for fejl i 
karaktererne, mener matematik-
lærerne. også Danmarks lærer-
forening beklager, at faglærerne 
ikke får mulighed for at bedømme 
egne elevers prøver. formålet med 
forligspartiernes forslag til lov-
ændring er at spare på lærernes 
arbejdstid.

Virksomheder kan gøre  
elever interesserede i naturfag
om kommende ph.d. af Anders V. Thomsen.

Onsdag 25. marts 2015 kl. 16.00

Mere fleksibelt  
arbejdsliv for lærerne  
i tårnby

kommunalpolitikerne i Tårnby 
på Amager har vedtaget en 
mere fleksibel arbejdstidsram-
me for lærerne. Det betyder 
blandt andet, at skolerne kan 
vælge at afskaffe de omdis-
kuterede stempelure, og at 
lærerne efter aftale med sko-
lelederen kan placere noget af 
arbejdstiden hjemme.

»Jeg synes, vi er kommet 
et skridt på vejen i forhold til at 
skabe bedre vilkår og rammer 
for lærernes arbejde og der-
med også for at kunne skabe 
den kvalitet i undervisningen, 
som vi ønsker«, siger formand 
for den lokale lærerkreds Ulla 
erlandsen.

Søndag 15. marts 2015 kl. 21.41

Lille stigning i antallet af 
marts-ansøgere til læ-
reruddannelsen

ni procent flere har søgt ind på 
læreruddannelsen via kvote to. 
sidste år faldt antallet af ansøge-
re til læreruddannelsen via kvote 
to drastisk med i alt 16 procent. 
Men i år har i alt 1.699 angivet 
læreruddannelsen som deres før-
steprioritet, og 4.193 har nævnt 
læreruddannelse, hvis man ser på 
alle prioriteter. University College 
lillebælt er topscorer med 25 
procent flere ansøgere end sidste 
år, men også University College 
sjælland og University College 
nordjylland er gået frem.

 
nyheder på:

  

Fredag 20. marts 2015 kl. 09.21

Historiedidaktiker Rune Christiansen fra lærerud-
dannelsen i Aarhus mener, at ren vidensformidling 
er overflødig, når vi nu har Google. 

»Historiefaget skal ikke handle om gamle, døde, 
hvide mænd. Historiefaget skal tage udgangspunkt 
i elevernes egen livsverden og fortælle dem, hvorfor 
vi alle sammen går med cowboybukser, hvorfor en-
gelsk er det sprog, vi alle sammen skal lære, hvorfor 
vi har sådan nogenlunde ligestilling her i landet, 
men ikke alle steder«, siger Rune Christiansen.

Han mener, at videnslæring bør være en me-
get lille del af faget, både fordi eleverne alligevel 
glemmer de rene fakta, de har lært, og fordi det er 
uvæsentligt, når der findes både internet og op-
slagsværker.

Rune Christiansen har sammen med Heidi 
eskelund knudsen, ph.d. i historiedidaktik, skrevet 
bogen »fagdidaktik i historie«.  
sga@dlf.org

Mest læste:
 
•   Debat: få så de arme op  

over hovedet, lærer

•   lærerne stemmer ja

•   Debat: Man skal tage kam-
pen, når den er nødvendig 
at tage

 
Mest kommenterede: 
 
•   lærerne stemmer ja

•   Historieundervisningen skal 
ikke spilde skolens tid

•   Debat: kampen for ordentlige 
arbejdsvilkår fortsætter

Historieundervisningen skal  
ikke spilde skolens tid

Historiedidaktiker Rune Christiansen mener ikke, at histo-
riefaget skal handle om gamle, døde, hvide mænd.

Fik du  
læst: 

Læs også

Debat side 32
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Det vigtigste  
er at blive set

Forfatter Peter Høeg  
underviser to 7.-klasser i litteratur-

oplevelse, kreative skrivefærdigheder 
og empatiske, sociale kompetencer 

på Nørre Snede Skole. Det handler 
om nærvær, om at kunne mærke sig 

selv og om at turde sætte ord på  
dybere følelser.

T e k s T  H e l l e  l a u r i T s e n  •  F o T o  s i m o n  J e p p e s e n

Peter Høeg er medstifter af foreningen Børns Livskund-
skab sammen med blandt andre familieterapeut Jesper 
Juul, psykolog Helle Jensen, ledelsesprofessor Steen 
Hildebrandt og dr.phil. og meditationslærer Jes Bertel-
sen. Foreningen samarbejder med Aarhus Universitet og 
læreruddannelsen i Aarhus. Til august starter en inter-
national uddannelse i Berlin – training empathy.

Børns Livskundskab

L I T T E R AT U R F O R M I D L I N G
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å strømpefødder danser eleverne rundt 
i naturfagslokalet, hvor udstoppede dyr står 
langs den ene væg. Indimellem lyder ordren 
»skift« eller »kaos«, og eleverne opløser små
grupperne, finder sammen med nogle nye, 
danser og griner.

Imellem eleverne futter forfatteren Peter 
Høeg dansende rundt. Et par forskere, en 
bibliotekar, en antropologistuderende og en 
lærer er der også plads til i lokalet. Alle er de 
i gang med deres forskellige roller i det otte
ugersprojekt, der kører for 7.klasserne på 
Nørre Snede Skole.

Det handler om litteratur, kreativitet, selv
beroenhed og kontakt mellem mennesker.

»Kom hen til mig. Stille. Alle sammen. Tæt 
på. Når vi laver sådan noget – det gør vi jo 
ikke hver dag – det er kreativt. Jeg har dan
set i 40 år, men ’den indre dommer’ er altid 
med. Den har alle mennesker. Nadja, selv om 
du er danser, er den indre dommer så ikke 
også hos dig?« spørger Peter Høeg.

»Jo da«, svarer den danseglade elev.
»Man skal give hinanden og sig selv lov 

til at lave sådan noget. Lad os give os selv en 
stor hånd – YES«.

Alle skriger YES! Så er stemmen også akti

veret, og det er tid til at finde yogamåtterne 
frem. Der er plads på gulvet til alle. 

Den indre dommer
Dagens emner er det fysiske/dynamiske, en 
fortælling, kropsscanning, at skrive breve og 
den indre dommer, som vi alle slæber rundt 
på.

Først varmede alle op til en serie, som to af 
7.b’s piger selv har udviklet. Der var fart på, og 
mange havde svært ved at følge med til de man
ge bevægelser. Men alle prøvede, det bedste 
de kunne, med smil, grin og hovedrysten, når 
kroppen ikke lige ville følge de to instruktører. 

Nu ligger alle på måtter. 
»Mærk lige kroppen, efter at vi har lavet alt 

dette. Sidst var der en, der fortalte, at det var 
lettest at mærke kroppen, når den var skadet 
efter idræt. Hvordan har kroppen det, sig ét 
ord«.

Ord som dampende, frisk, afslappet, fint, 
godt og træt kommer fra eleverne.

»Husk, at vi laver noget, der er usædvan
ligt. Der er en lille uro i stemmen inden i én. 
Man skal have respekt for den stemme. Jeg 
er forfatter, og hver gang jeg sætter mig ved 
skrivebordet, så siger den stemme, at jeg ikke 

Det vigtigste  
er at blive set
T e k s T  H e l l e  l a u r i T s e n  •  F o T o  s i m o n  J e p p e s e n

Peter Høeg har danset i 40 år og bruger dan-
sen i undervisningen. To piger står for dagens 
opvarmning med en lang, svær serie. Eleverne 
følger med, det bedste de kan.
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kan skrive næste bog. At ingen vil læse den. 
Det er den indre dommer. Vi har den alle 
sammen«, siger Peter Høeg.

Han spørger, hvordan stemningen er i 
klassen. Om alle tør være sig selv? Det mener 
mange. En pige siger, at det er forskelligt fra 
person til person. Peter Høeg kommer med 
et eksempel på en af eleverne, der har vist, at 
hun er sig selv. Han siger, at han ikke tror, at 
alle kan danse, sådan som de lige gjorde sam
men, hvis ikke alle i klassen har det godt.

Har højre fod et billede?
Han slukker lyset, sætter sig og lukker øjnene.

»Vi starter med fødderne. Vip med højre 
fod, og spørg den, om der er et billede i fo
den. Kan højre fod huske en splint, varmt, 
sort sand på Santorini, en sandal eller en høj
hælet sko? Hvad husker højre ben? Solen, der 
varmer det bare ben, erindringer om at ligge 
på knæ eller måske en knæskade«.

Nogle har lukkede øjne. Peter Høeg går 
langsomt kroppen igennem. 

»Dette er pauser. Det er ikke noget, man 
hører meget om i den vestlige verden, at 
være i pause. Hver af jer har talenter og re
surser – til at være jer«.

Da han når venstre arm, strækker en elev 
sig. Han rejser sig og lukker et vindue, og ved 
siden af er der én, der sukker let. 

Kropsscanningen fortsætter.

At mærke, hvem man er
Før eleverne har skolens personale og for
ældrene været igennem disse øvelser. Peter 
Høeg har afholdt workshop med dem alle 
som optakt til projektet.

»Det er ikke ord, der er interessante. Men 
handlinger. Forældrene stillede op, nogle 
spørger til det faglige niveau, og jeg forklarer, 
at eleverne jo lærer noget. De læser og skri
ver. Og det vigtigste er, at man bliver set. At 
de unge bliver set. Det kan være et sekund
kort øjeblik, men det er et betydningsfuldt 
øjeblik. Alle skal ses. Derfor er lærerjobbet 
så vigtigt et erhverv. Når læreren ser eleven«, 
siger Peter Høeg.

Han fortæller, at han ville ønske, at nogen 
havde fortalt ham om det, da han var 12-13 
år. At det er vigtigt, at man kan mærke, hvem 
man selv er.

»Selvberoenhed er det allervigtigste i 
menneskelivet. At man kan mærke, hvem 
man selv er. Det er dét, alt i livet handler om. 
Så er litteratur sekundært«.

»Når vi kan mærke vores egen kerne, kan 
vi mærke andre, og derved kan vi møde an

dre. Jeg har fortalt de unge, at det er det vigtig
ste i mit liv, og det respekterer de«.

»Historien om en moder«
Peter Høeg forklarer bagefter, at enhver 
pædagog maler et maleri. Han lytter efter 
stemningen, og da kropsscanningen er ved 
vejs ende, går han i gang med at fortælle en 
historie. Sidste gang var det en røverhistorie 
fra New York, men denne gang fornemmer 
han, at eleverne kan klare noget alvorligt.

»Der er en mor, der sidder med sit lille 
barn. Hun er bange for, at barnet skal dø. 
Hun mærker en iskold vind. Det er november 
og sne, og en gammel mand kommer ind i 
rummet. Hun spørger, om han ikke nok tror, 
at Vorherre vil lade hendes lille dreng leve. 
Hun er meget træt og døser. Hun vågner brat 
– den gamle mand er væk, og han har taget 
barnet med«, fortæller Peter Høeg, mens han 
går rundt mellem eleverne på yogamåtterne.

»Historien om en moder« tager form. Hun 
må synge alle de sange, hun kender, drikke 
en sø og ofre sine øjne i sin jagt på Døden, 
der har taget hendes lille dreng med sig.

Der er helt stille i lokalet bortset fra hans 
stemme. Eleverne bliver ført hen til H.C. An
dersens brønd, hvor Døden og moderen ser 
ned på to livsskæbner, uden at vide hvem af 
dem der er drengens. Men drengen dør, mode
ren beder, og Døden går ind i det ukendte land.

»Lig lidt og fald ned i den afgrund, enhver 

fortælling efterlader. Fortællinger giver aldrig 
svar. Lig i pausen og nyd, at vi ikke skal præ
stere noget. Vi skal bare være os selv. Mærk 
dansen. Den er et sted, ligesom jeres morgen er 
et sted – og historien om en mor. Sæt jer lang
somt op. Vær nænsomme ved jer selv, sæt jer 
to og to, og sæt et par ord på«, siger Peter Høeg.

Nogle af eleverne synes, det var en sørge
lig historie, andre siger spændende, og nogle 
fandt den kedelig.

»Jeg tudede, da jeg hørte den i jeres alder. 
I 1850 var det en modig historie. Jeg kan godt 
lide det sted, hvor Døden siger: Du er kom
met før mig, det er aldrig sket før. Hvordan 
gjorde du? Og så svarer hun: Jeg er mor«. 

Eleverne danser rundt to og to 
med hinanden i hænderne, og en 
danser i midten. På kommandoen 
»skift« eller »kaos« opløses grup-
perne, og de finder sammen i nye. 
Det sker i dansende bevægelser 
og under meget grin. 

»Vip med højre fod. Har højre fod et billede? Kan den 
huske en splint eller varmt sand mellem tæerne, en 
sandal?« Peter Høeg leder en kropsscanning, mens 
eleverne ligger og slapper af på yogamåtter.

L I T T E R AT U R F O R M I D L I N G
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Han beder klasselæreren om at hente 
mere papir og begynder at dele papir og bly
anter ud. Liggende eller siddende på gulvet 
skal eleverne i gang med at skrive breve.

Et håndskrevet brev
»Nu skal I finde en ven eller en i familien, 
som har det svært og ville blive glad for at få 
et brev fra jer. Det kan også være en tegning 
– det er mere udtryksfuldt for nogle. Luk 
eventuelt øjnene og se, om I kan finde én«.

De taler om at have åbne eller lukkede 
øjne. For nogle er det en hjælp til at koncen
trere sig og lukke andet ude, når man lukker 
øjnene. 

Peter Høeg spørger, hvor mange der har 

prøvet at få et håndskrevet brev. Det er man
ge. Omkring halvdelen af eleverne har også 
selv skrevet et brev og sendt det i kuvert med 
frimærke på.

»Det er en kraftig ting at få et brev. Dette 
er jeres private brev til én. I starter bare, jeg 
kommer med ideer undervejs«.

Eleverne går i gang. Peter Høeg foreslår, at 
de tager udgangspunkt i, at de ligger på gul
vet i naturfagslokalet og skriver.

»Nogle gange skriver man to linjer og går 
i stå. Tænk eventuelt på, om I tør skrive jeres 
følelser for personen til vedkommende. Tænk 
på sidste gang, I mødtes. I kan skrive noget om 
dét. Den anden vil tænke: Jeg blev set. Vedkom
mende vil tænke over, at du så ham/hende«.

En mobil på lydløs brummer henne i kas
sen, hvor hele klassens mobiler ligger. Men 
det forstyrrer ikke brevskrivningen.

Peter Høeg fortæller, at man kan afslutte 
med at skrive, at der ikke er mere tid. Man 
kan bare skrive det, som det er. Og så skal 
eleverne finde ud af den afsluttende hilsen. 
Om det er et hej, en kærlig hilsen, hjertelig 
hilsen, eller hvad de har lyst til. 

»Fold brevet, og skriv jeres navn udenpå. 
Læg det i kassen, ingen kommer til at se det. 
Jeg lover, at jeg næste gang har kuverter og 
frimærker med, hvis nogen vil sende brevet 
rigtigt«, siger han med lukkede øjne.

De taler om, hvordan det er at modtage et 
brev, om forskellen på en sms og et brev.

»Et brev kommer lidt mere fra hjertet«, 
mener en pige.

»En person har brugt lang tid på at skrive 
det«, siger en anden. 

»Ja, man modtager noget omhu«, siger 
Peter Høeg.

De taler om omhu og om håndskrift. At 
man kan lære sig selv en ny håndskrift, hvis 
man ikke kan lide den, man har. At det er 
vigtigt at kunne skrive et håndskrevet brev 
til sin elskede eller til sin chef. Klasselæreren 
nikker, det er omhu, og der er mere af en selv 
i et brev. Det er vigtigt.

At etablere åbenhed
Peter Høeg forklarer, at han i undervisningen 
signalerer. At han ikke vurderer. Han skaber 

Biblioteksleder i Ikast-Brande Kommune Martin Lunds-
gaard-Leth fik en bevilling fra Kulturstyrelsen til et projekt 
om litteraturformidling for unge og spurgte forfatter Peter 
Høeg, om han ville være med. Derefter er projektet udviklet 
til at handle om litteraturoplevelse, kreative skrivefærdig-
heder og empatiske, sociale kompetencer.

Projektet varer otte uger – en dobbeltlektion om 

ugen på Nørre Snede Skole. Ikast-Brande Kommune og 
skolen har bevilget penge sammen med Kulturstyrelsen.
Projektet følges af forskere og studerende. Blandt andre 
Mette Steenberg, der er postdoc i litteratur og beskæf-
tiger sig med læsegrupper, og lektor ved Via University 
College Søren Fanø, der forsker og underviser i empati og 
litteraturoplevelse.

Projektet på Nørre Snede Skole

144568 p18-23_FS0715_Peter_hoeg.indd   21 27/03/15   11.45



22 /  f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 5

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

TJEK PÅ IDRÆT

9
5

5
6

KURSUS 20/4 
se mere på

kurser.gyldendal.dk

Tjek på idræt giver eleverne den faglige støtte, 
de har brug for – både i den daglige under- 
visning og frem mod afgangsprøven i idræt.

■	 	Giver	et	samlende	overblik	over	hvert	af	de	seks	prøve-	

relevante		indholdsområder

■	 	Idesider	med	eksempler	på,	hvordan	eleverne	kan	arbejde	

med	hvert	af	indholdsområderne	

■	 	Understøttende	teori	i	elevhøjde

■	 	Ideer	til	temaer	og	inspiration	til,	hvordan	de	kan	tænkes	

ind	i	en	idrætspraksis

■	 	Guide	til	elevarbejdet	i	grupperne	frem	mod	prøven

8.-9.	KLASSE

Se	mere	på	tjekpåidræt.dk
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et vurderingsfrit rum. Han lytter og prøver at 
lokke udsagn fra eleverne, sådan at de hører, 
at der er forskellige måder at opleve sin krop 
på, en fortælling, en oplevelse. Det er vigtigt 
at etablere en åbenhed.

»Jeg tror, at de mærker deres krop meget 
mere, end de er klar over, men vi har ikke en 
kultur for at mærke indad, og vi skal finde et 
sprog for at tale om det«.

Han holder individuelle samtaler med ele
verne undervejs i projektet. Og han træner med 
lærerne i projektet, fordi de skal køre arbejdet 
videre bagefter. De skal kunne styre igennem en 
kropsscanning og fortælle en historie. Sådan at 
det fortsætter, når han er ude af det.

»Enhver lærers opgave er at gøre sig selv 
overflødig. Det gælder for forældre og pædago
ger og er helt modsat en forfatter. En forfatters 
opgave er at skabe narkotika, så læseren også 
vil læse den næste bog«, smiler han.

Første gang han mødte de to klasser, havde 
de et dyretema. Fortællingen var »Otto er et næ
sehorn«, og eleverne skulle øve sig i at fortælle 
historien videre til et yngre barn, for eksempel 
en bror eller søster. For at forsøge at fjerne præ
stationsangsten. Alle ved, at små børn gerne vil 

høre en historie, så det er ikke så farligt at skulle 
fortælle et mindre barn en historie om et dyr.

»Når man underviser i kreativitet, er det 
vigtigt at skabe et tidspres. For så narrer man 
den indre dommer, man tvinger dommeren 
væk. Som underviser bruger du hele tiden 
tricks. Min kontakt til de unge er vigtig. Jeg 
er manipulerende, men jeg er samtidig kom
promisløst ærlig bagefter. Jeg fortæller dem, 
hvordan jeg har gjort, hvordan jeg har forsøgt 
at snyde den indre dommer for eksempel«.

Peter Høeg fortæller, at eleverne har ar
bejdet med at skrive alternative slutninger 
til »Hyrdinden og Skorstensfejeren«. De kan 
også lære at forstå deres eget liv som en for
tælling. Hvis de har en konflikt med deres 
mor for eksempel, kan de øve sig i at skrive 
forskellige slutninger på den. At se den fra 
deres mors synspunkt eller fra andres.

»Det er fantastisk at undervise. Der er så 
stor forskel på de unge nu, og da jeg gik i 7. 
klasse – og det er glædeligt. De er ikke bange 
for voksne. Det ligger meget dybt, at den auto
ritære pædagogik er slut. Der er i høj grad et 
ligeværd mellem børn og voksne i dag. Det er 
en stor glæde. At være lærer er en passion. 
Lærerne elsker børnene, og det gør mig til 
optimist. Vi har måske verdens bedste skolesy
stem. Læreren har et meget vigtigt erhverv, og 
læreren er en vigtig person for eleverne«.  
hl@dlf.org

Dagens øvelse er at skrive et brev til én, som eleven ved 
vil blive glad for at få et brev – håndskrevet. Peter Høeg 
lover at tage kuverter i bøttepapir og frimærker med næ-
ste gang, hvis der skulle være nogen, der ønsker at sende 
brevet rigtigt. 

Peter Høeg er mag.art. og forfatter. Han har læst idræt 
og har en baggrund inden for fleuretfægtning og dans.

Han har udgivet bøgerne:
Forestilling om det tyvende århundrede
Fortællinger om natten
Frøken Smillas fornemmelse for sne
De måske egnede
Kvinden og aben
Den stille pige
Elefantpassernes børn
Effekten af Susan

Bibliografi

Indblik og udsyn er et historiesystem fra 3.- 9. klasse med 

vægt på kronologi og sammenhængsforståelse. Igennem 

levende bøger guides eleverne gennem historien ved 

hjælp af billeder, faktabokse og kildetekster.

God og faglig 
historieundervisning

Meloni • meloni.dk • post@meloni.dk • Alle priser er ex moms 

Elevbog . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 120,-
Lærerens håndbog . . . . . . . kr. 500,-
Klassesæt . . . . . . . . . . . .  kr. 2.500,-

Et klassesæt består af 30 elevbøger samt 
Lærerens håndbog.

Læs også
Peter Høegs nyhedsbreve fra projektet 
på folkeskolen.dk

L I T T E R AT U R F O R M I D L I N G
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Fagbladet Folkeskolen vil tage sig godt af sine læsere. Så hvis 
du er gæst på Skolemessen i Scandinavian Congress Center på 
Margrethepladsen 1 i Aarhus den 22. eller 23. april, så kig forbi 
vores stand. På standen kan du få en snak med medarbejdere fra 
Folkesko lens redaktion og fortælle os, hvad du gerne vil læse om 
i dit fag blad. Du kan også høre, hvordan du får størst mulig glæde 
af de faglige netværk på folkeskolen.dk.
Sidst, men ikke mindst, kan du deltage i lodtrækningen om et 
week endophold for to på et af Sinaturs hoteller. Værdi +7.000 kr.

Læringsfestivalen finder sted i Scandinavian Congress 
Center i Aarhus den 22. og 23. april. 
 
Du finder Folkeskolen på stand 25.  
Vi glæder os til at møde dig.

LæringsfestivaL:

Vind med Folkeskolen s  
faglige netværk

w e b  •  n y h e D S b r e V  •  S m A r t p h o n e  •  S o C i A L e  m e D i e r

Illustration: Pernille M
ühlbach
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Cool Uden Røg er et nyt  
og gratis undervisningsforløb 
om rygning og identitet.

Gennem fotos, film og diskussion gør 
Cool Uden Røg op med påstanden om, 
at rygning er cool. Forløbet varer to dobbelt-
lektioner, giver mulighed for gæste lærere 
og kan udvides med ekstramaterialer.  
Målgruppe: 7.-9. klasse.

Læs mere og tilmeld jer på 

www.xit-web.dk/cool

HOLD ELEVERNE RØGFRI
UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE

206562_XIT_skoleaktivitet_ann_192x118.indd   1 23/03/15   16.36
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L æ r e r  t i L  L æ r e r

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Implementering af  
innovationsdidaktik

Jeg underviser elever i udskolingen i fagene 
matematik, geografi og fysik/kemi, som alle er 
fag, der udspringer af en naturvidenskabelig 
pædagogik. Elevernes karaktergennemsnit ligger 
pænt, og jeg kunne vælge at tænke, at målet er 
nået, da den faglige del af elevernes dannelse er 
tilfredsstillende ud fra et målstyret perspektiv. 
Det skal hertil nævnes, at eleverne er motiverede 
af den didaktik, de har været udsat for.

Så hvorfor ændre mit didaktiske virke?

Krav fra ministeriel side
De forenklede Fælles Mål for grundskolens fag 
og emner er en del af folkeskolereformens mål-
sætning om, at alle elever skal blive så dygtige, 
som de kan. Skolerne er fra skoleåret 15/16 
forpligtede til at følge disse mål. Som noget 
nyt forefindes en beskrivelse af innovation og 
entreprenørskab, som er et tværgående emne i 
alle skolens fag. Min første undring går på, om 
implementeringen af innovation i grundskolen, 
hvor eleverne har mulighed for at udvikle deres 
innovationskompetence, skal ses som en del af 
elevernes almene dannelse eller som en kom-
petence, erhvervslivet efterspørger, som på sigt 
kan føre til, at samfundet kan profitere heraf? 
Der ligger for mig at se en vigtig, subtil forskel i, 
hvilket svar dette spørgsmål afføder, da det ene 
gavner eleverne og deres liv, mens det andet tje-
ner samfundet som en ydre motivationsfaktor.

Fra ministeriel side begrundes implementerin-
gen af innovation i grundskolen med, at »målet er 
at motivere eleverne til at indgå i samfundet som 
aktive medborgere, iværksættere og innovative 
medarbejdere. Samtidig skal eleverne gives for-
udsætninger for at håndtere de udfordringer og 
udnytte de muligheder, der er forbundet med at 
være individ i en foranderlig og kompleks verden«. 
Med denne begrundelse kan spørgsmålet altså 
ikke besvares så sort og hvidt som nævnt ovenfor. 
Idet jeg bedriver didaktik med en kontinuerlig re-

fleksion over, at mit virke skal være  meningsfuldt 
for mig og mine elever, og da jeg ikke mener, at 
det giver mening at producere elever til et statisk 
samfund, men derimod at sigtet skal være at pro-
ducere elever, der vil skabe et samfund, som de 
selv er en del af, kan jeg ikke kun stille mig tilfreds 
med ovenstående citat.

 Et uddannelsessystem må være visionært, 
men samtidig er det meget svært at svare på, 
hvad et fremtidigt samfund, som ingen kender, 
har brug for af kompetencer blandt borgerne. Så 
frem for at skabe borgere til et samfund, som 
ingen kender, tror jeg mere på ideen om at skabe 
borgere, som har lyst til og mod på at skabe et 
samfund med alt, hvad dertil hører, og derfor bliver 
jeg mere motiveret for at ændre min egen praksis, 
når »intentionen er, at skolen skal styrke elevernes 
kompetencer til at omsætte ideer, drømme og 
tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde 
sig skabende og kreativt, de skal kende deres om-
verden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de 
skal styrke deres tro på at kunne være medska-
bere af deres liv, af samfundet og af vækst«.

 Ved denne beskrivelse af intentionen forstår jeg, 
at udviklingen af elevernes innovationskompe-
tence kan bidrage til et mere medskabende liv, 
og ifølge Lasse Skånstrøm handler »Individets 
dannelse blandt andet om at engagere sig – at 
ville, gøre og skabe noget i verden. I det perspektiv 
handler innovation og entreprenørskab om aktivt 
at engagere sig i sin omverden gennem de faglige 
stofindhold, om at se muligheder, være nyskaben-
de og ikke mindst kunne gøre ideer til virkelighed 
og dermed skabe (nye) værdier«. Lad os derfor se 
nærmere på, hvad  innovationskompetencen in-
deholder, og sætte den i spil i forhold til elevernes 
dannelse. 

TEkST 

Deia Vejby 
LÆRER OG SkOLEVEJLEDER
INGRID JESPERSENS  
GYMNASIESkOLE

Læs også
Læs hele artiklen »Implementering af 
innovationsdidaktik« under Lærer til 
lærer på folkeskolen.dk 

Det, jeg er særligt optaget af og giver udtryk for i denne artikel, er, hvordan jeg som didaktiker kan arbejde 
med begrebet innovation i min undervisning, og hvilken betydning det har for elevernes dannelse. 
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En evaluering af Sorø Kommunes it-strategi viser, at det afgørende i forbindelse med  
implementering af it i undervisningen er at fokusere på udvikling af lærernes didaktiske  

kompetencer. IPad’en kan i nogle henseender bidrage til en effektivisering af undervisningen, 
men evalueringen har vist, at det er vigtigt at være opmærksom på, at brugen af  

teknologi kan fjerne den fælles dialog i klasseværelset.

Lige meget hvordan man stiller spørgsmålet,  
er iPad’en ikke svaret!

Aktiviteter for aktivitetens egen skyld …
Sorø Kommune har i sin it-strategi indskrevet 
en forestilling om, at eleverne bliver mere 
aktive og producerende ved at anvende iPad i 
undervisningen. Denne forestilling blev til en 
vis grad bekræftet under vores observationer 
af danskundervisning på skoler i kommu-
nen, hvor læreren i høj grad fungerede som 
vejleder, og hvor eleverne arbejdede både 
selvstændigt og i grupper. På skolerne var 
der stor forskel på, hvilke aktiviteter vi blev 
præsenteret for. Eleverne brugte iPad’en som 
et multimodalt værktøj til film- og billedpro-
duktion, brugte den som en bog og spillede 
spil på den, for eksempel Wordfeud. Det var 
altså muligt at se stor forskel på, hvordan de 
forskellige lærere opfattede og arbejdede med 
eleven som aktiv og producerende. Der ligger 
umiddelbart tilgængeligt på iPad’en et væld 
af træningsopgaver, multiple choice-opgaver 
og selvstudieforløb, som nemt kan føre til 
individualiseret aktivisme og aktiviteter for 
aktivitetens skyld, hvis ikke læreren er meget 
opmærksom på, hvad man kan bruge disse 
forløb til. I forlængelse af ovenstående finder vi 
det derfor problematisk, når Sorø Kommune i 
beskrivelsen af et fælleskommunalt læringssyn, 

»Den, som laver noget, lærer 
noget«, sætter lighedstegn 
mellem elevaktivitet og læring. 
Helt så enkelt er det ikke. En 
øget grad af elevaktivitet og 
elevproduktivitet på grund af 
iPad’en er ikke nødvendigvis lig 
med kompetencemæssig udvik-
ling, hvis lærerne ikke samtidig 
arbejder med en fagdidaktisk 
teori og praksis, der udvikler 
elevernes dansk- og almenfag-
lige kompetencer.

Kompenserende differentiering
Et stort fokusområde i it-strategien er en 
forestilling om, at brugen af iPads vil bidrage 
til øget undervisningsdifferentiering og inklu-
sion. Vores empiri viser, at iPad’en under-
støtter bestemte former for differentiering. 
Samtlige lærere i vores undersøgelse så det 
som en stor fordel, at adgangen til digitale 
kompenserende læse- og staveprogrammer 
nu er åben for alle og ikke kun for diagno-
sticerede dyslektikere. Derudover gjorde 
lærerne stor brug af uddelingen af digitale 
ekstraopgaver til især de fagligt stærke og de 
hurtige elever. Disse former for differentie-
ring er uhensigtsmæssige, fordi det blot er 
mere af det samme og dermed ikke fagligt 
udviklende, hvis det står alene. Andre former 
for differentiering som for eksempel på meto-
de, stilladsering og organisering af aktiviteter 
så vi kun et enkelt eksempel på. Igen blev vi 
bekræftet i, at en ensidig satsning på iPad til 
alle elever ikke nødvendigvis er sammenhæn-
gende med udvikling af kompetencegivende 
undervisning.

Nu er »knaldperlerne« rolige
Kommunens forståelse af 
inklusion er defineret ved, at 
alle elever indgår som deltagere 
i accepterende og anerkendende 
fællesskaber. Under interview 
med såvel elever som lærere fik 
vi flere eksempler på, at det var 
blevet nemmere at rumme urolige 
elever i den almindelige undervis-
ning, men at disse elever ikke er 
engagerede og deltagende i under-
visningen, men blot er til stede og 
aktiveret ved hjælp af spil og sociale 
medier på iPad’en. Eleverne fortalte 
blandt andet, at: »… de der knaldper-
ler, som virkelig har meget energi, som  
larmer meget i timen, er begyndt at 
være stille, men så sidder de og spiller 
i stedet for«. På denne måde er ele-
verne ikke inkluderet i undervisnin-
gen, men udelukkende opbevaret i 
skoletiden. iPad’en gør det således 
lettere for nogle elever at være til 
stede uden at skulle involvere 
sig hverken fagligt eller socialt, 
hvilket må anses for at være 
meget problematisk i en 
undervisnings- og lærings-
mæssig sammenhæng.

Lærerkurser i apps
Som led i it-
strategien har 
kommunen 
iværksat kur-
ser målrettet 
det pæda-

KroNiK
Helle Visti Jensen og  
lise AAes JAkobsen,  

begge cAnd.pæd.,  
didAktik, dAnsk,  
frA institut for  
uddAnnelse og pædAgogik  
(dpu)

K r o N i K
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KroNiKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@dlf.org

gogiske personale. Lærerne 
giver samstemmende udtryk 
for, at kurserne har haft alt 
for meget fokus på teknik 
frem for didaktik. Kurserne 
har i meget lille grad foku-
seret på fag og på lærernes 
faglighed. Lærerne har 
savnet at samtale og 
sparre i faglige fælles-
skaber. 

Det har været op til den en-
kelte lærer at skulle gøre sine 
egne erfaringer. En af lærerne 
udtrykker det således: »Vi er 
tværtimod blevet præsenteret 
for 2.000 forskellige man-kan-
også-apps, og så kan man huske 
eller glemme, men man er ikke 
blevet hjulpet til at få lyst eller 
mod til at bruge det«.

Fokus på lærerne
Opsummerende konkluderer vi, at man ikke lø-
ser undervisningens udfordring ved at udlevere 
iPads til alle lærere og elever. Vores resultater 
peger på, hvor afgørende det er at udvikle 
lærernes didaktiske tilgang til danskfaget, idet 
det er dansklærernes forberedelse, organise-
ring og evaluering af undervisningen, der er 
afgørende for elevernes kompetenceudvikling. 
Vores anbefaling til kommuner og skoler, der 
overvejer lignende satsninger med indkøb og 
udlevering af for eksempel iPads til alle elever 
og lærere, er derfor, at de tænker sig om en 
ekstra gang med henblik på at vurdere, hvorfor 
og hvordan denne it-indsats skal igangsættes og 
implementeres! 

Helle Visti Jensen og Lise Aaes Jakobsen er begge 
kandidater i pædagogisk didaktik, dansk, fra 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Begge 
forfattere er tidligere uddannet folkeskolelærere. 
Helle arbejder som lærer på Frederiksberg Skole i 
Sorø og på Nyborg Gymnasium. Lise er på barsel. 
Evalueringen er udført som en del af forfatternes 
kandidatspeciale. 

Specialet kan findes på  
www.detvirtuellegalleri.dk

illustration: Mai-britt bernt Jensen
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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} Kommentar til interview med 
Bertel Haarder, Folkeskolen nr. 6
 
Lars Christiansen:  
»’Jeg har jo selv undervist, og 
jeg har aldrig talt minutter, og 
jeg kunne aldrig drømme om 
at forlade et forældremøde, 
fordi den tid, der er sat af, er 
gået. Jeg har en helt anden 
livsindstilling. For mig er læ-
rergerningen et kald, og derfor 
er forberedelsestid noget, jeg 
aldrig rigtig har forstået’.

Kære Bertel. Sådan havde jeg 
det også engang. Opgaverne tog 
den tid, de tog, men så blev jeg 
normaliseret, og nu har jeg ikke 
tid til at gøre mit arbejde ordent-
ligt. Samtidig er jeg blevet ’pro-
grammeret’ underviser, og hvis 
jeg ikke har tid til at planlægge 
min egen undervisning, så er det 
en god metode at låne andres 
færdige undervisningsforløb for 
at spare tid (Antorini). Nationale 
test skal afgøre, om jeg lykkes 
med min undervisning, så det er 
sat i en ramme uden meget ma-
nøvrefrihed, og barnet er blevet 
et produkt. 
Jeg kæmper en brav kamp for 
at bevare følelsen af mit job 
som et kald, men det er godt 
nok ikke let.
Hvis Grundtvig havde levet, så 
havde I været modstandere. 
Han ville have argumente-
ret med det fornuftige i en 
ordentlig normering i vugge-
stuer og børnehaver og skole, 
så børnene kunne have en tryg 
og opbyggende hverdag med 
voksne som oplysere i mere 
end en forstand. Dannelsen 
havde betydning for livet og 
ikke erhvervslivet. 
Kresten Kold advarede mod at 
give børn gråt skæg i vuggen.
Jeg tænker ikke, at Grundtvig 
ville synes om, at du tog ham 
til indtægt for dine skoletanker. 
Jo, han ville nok genindføre 
morgensang og gøre det obli-
gatorisk«.

Det blev et JA, 
men …

En fantastisk stemmeprocent vidner om 
engagement og en lyst til at fortælle, at i DLF 
tager vi stilling, og der er plads til forskellige 
holdninger.

Overenskomstresultatet er nu udgangs-
punktet for den videre indsats.

Vi skal fastholde og styrke sammenholdet 
blandt medlemmerne.

Vi skal få politikerne til at tage ansvar 
for, at skoler og institutioner kan lykkes med 
opgaven.

Vi skal skabe konkrete forbedringer for 
medlemmernes arbejdssituation.

Vi skal forsvare ytringsfriheden og mu-
ligheden for at påpege problemer over for 
ledelsen

Vi skal sikre tillidsvalgtes vilkår, for at de 
kan løse deres del af opgaven.

I skal som medlemmer opleve, at forenin-
gen bakker jer op i det daglige arbejde.

Det er i den sidste ende arbejdsgivernes 
ansvar, at opgaverne kan løses kvalificeret, 
men der hersker ingen tvivl om, at der hos 
hvert enkelt medlem er en dybt professionel 
ansvarsfølelse. I har det meget forskelligt med 
at lægge ansvaret fra jer, når de nødvendige 
opgaver ikke kan løses inden for arbejdsti-

 Vi skal forsvare ytringsfriheden og 
muligheden for at påpege problemer 
over for ledelsen.

den. Vi har det meget forskelligt med at lægge 
arbejde fra os, når vi har fri. I nogle situatio-
ner er det dybt krænkende for professions-
identiteten ikke at kunne gøre sit arbejde godt 
nok, mens det i andre er en arbejdsmæssig 
lettelse at kunne sige: »Nu har jeg fri«.

Forskellighederne skal anerkendes og 
rummes inden for foreningen. Det kræver 
åben kommunikation overalt – alle skal vide, 
at vi alle i et eller andet omfang har det på 
den samme måde.

Sammenholdet blandt medlemmerne og 
opbakningen til foreningen er vitalt. Vi skal 
sammen arbejde med udfordringerne. Der 
skal tages initiativer, der dels tager sigte mod 
jeres behov i dagligdagen, dels sigter mod at 
understøtte dagsordener, der kan forbedre de 
generelle rammer for jeres arbejde. »Fælles-
papiret« skal udfordres!

Det forpligter, når man skriver under på, 
at et godt arbejdsmiljø skal understøttes, og 
den sociale kapital skal styrkes. Social kapital 
bygger på tillid, retfærdighed og dialog.

Vores forventninger er, at der i forbindelse 
med det kommende skoleår fremstår forbed-
ringer, så vi får taget afgørende skridt væk fra 
de snærende bånd, lov 409 har givet.

Det er nu, at Overenskomst 2015’s arbejds-
tidsdel skal stå sin prøve. Flere kredse har 
meldt tilbage, at tilgangen til planlægningen 
er anderledes positiv fra arbejdsgiverside. 
Alle muligheder skal forsøges. Arbejdsforhol-
dene skal forbedres. Det blev et JA, men der 
er ingen laurbær at hvile på. 

D E B AT

DLF mEnEr
AF Per SAND PeDerSeN, 
FOrmAND FOr OrGANISAtIONS- OG 
ArBeJDSmIlJøuDvAlGet    
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive  mellemrum. Redaktionen forbe-
holder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 9 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 22. april 
klokken 9.00.

Kaj Hansen, pensioneret lærer, Morud

UligHed og UdHUlet tjeneste-
mandspension – er det i orden?
Som mange gange før er jeg blevet skuffet 
over at læse de overenskomstaftaler, som den 
såkaldte »min fagforening« har forhandlet 
sig frem til, for jeg ser intet, som er relateret 
til min situation som pensioneret statstjene-
stemand. Da vi i sin tid startede i folkesko-
len, var det til en meget lav løn, ikke bare i 
forhold til det øvrige arbejdsmarked, men 
også i forhold til de lønninger, som blev vore 
ældre kollegaer til del. Det var ikke som nu, 
hvor man næsten med det samme oprethol-
der en anstændig løn, idet det næsten tog 25 
år, inden man var på sluttrin. Barselsorlov 
var for mænd udelukket og for kvinder stærkt 
begrænset. Alligevel troede vi at have grund 
til at være tilfredse, for som det hed sig, så 
venter der jo en god pension. For dem, som 
gik af for årtier siden, var der sikkert også 
tale om en god pension, men den er gennem 
årene blevet mere og mere udhulet.

Det hedder sig, at vor pension skal følge 
den generelle lønudvikling, og det gør den 
sikkert også, men der er så bare sket så man-
ge forbedringer for vore kollegaer i arbejde, 
at vi slet ikke er fulgt med deres reelle lønfor-
bedringer. Som nævnt, så vansmægter unge 
lærere ikke længere i årtier på en ussel løn, 
idet de meget hurtigt kommer op på slutløn. 
Dertil kommer, at lærernes lønforbedringer 
ofte er sket ved omplaceringer til højere 
lønrammer, hvilket overhovedet ikke har 
haft indflydelse på vores pension. Jeg gik for 
eksempel på pension, da jeg befandt mig på 
skalatrin 39, og der befinder jeg mig stadig, 
når min pension bliver udregnet, på trods af 
at en lærer med samme anciennitet, som jeg 
havde, da jeg gik af, i dag befinder sig på et 
væsentligt højere løntrin. 

Mener man i vores forening, at det er i 
orden, at der er forskel på pensionen for to, 
som har lige stor anciennitet ved afsked, men 
hvor den ene lige når at opleve, at slutlønnen 
er indplaceret et trin højere? Og mener man, 

at det er i orden, at vores tjenestemandspen-
sion forringes hen over tid? Er Danmarks 
Lærerforening ikke en fagforening for tjene-
stemandspensionister?

svar:
Tjenestemandspensionen bliver reguleret 
med de aftalte generelle lønstigninger, herun-
der reguleringsordningen, så aftaleresultatet 
har altid betydning for tjenestemandspen-
sionen. Af samme årsag har vi fokus på, at 
de generelle lønstigninger bliver så høje som 
muligt. På statens område er der således ikke 
afsat midler til organisationsforhandlinger, da 
det havde reduceret i de generelle lønstignin-
ger.

Vi bliver nødt til at acceptere, at vi kan 
indgå aftaler, der forbedrer forholdene frem-
adrettet, uden at alle skal kompenseres. Ellers 
kunne vi ganske enkelt ikke opnå forbedrin-
gerne. Med et ekstra løntrin til tjenestemands-
ansatte lærere på skalatrin 44 og derunder 
forbedrer vi de pågældendes pension. Skulle 
alle nuværende tjenestemandspensionister 
kompenseres herfor, ville vi aldrig kunne 
have indgået aftalen.

På samme måde aftaler vi fremadrettede 
lønforbedringer, som ikke alle kompenseres 
for. Løntrinsforbedringen vil især være en 
fordel for nyansatte og kommende ansatte, da 
de gennem hele deres lærerliv får gevinst af 
forbedringen.

Vi gør, hvad vi kan, for at tjenestemands-
pensionen ikke forringes hen over tid. Derfor 
er jeg også glad for, at det resultat, vi har 
forhandlet hjem, med meget stor sandsyn-
lighed betyder, at købekraften er større, når 
overenskomstperioden er slut, end den er i 
dag. Det kommer også til at gælde for tjene-
stemandspensionisten.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

www.mv-nordic.com  Ring 65 91 80 22

Besøg os på  
stand nr. 26  

på Skolemessen

–  Hør sidste nyt om læse- og  
skrive  værk tøjerne: CD-ORD  
og IntoWords

–  Prøv LEGO® Education – aktiv 
læring, der skaber maksimalt  
engagement

–  Se den digitale lærings-platform 
fra Frog, der styrer læreprocessen 
sikkert igennem

Styrk potentialet
Mød os på Skolemessen:
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Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby
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OPLEV VILLEBYS UNIVERS!
Vi holder oplæg i lokale A1: 

Onsdag den 22. april kl. 14:30 
Torsdag den 23. april kl. 14:30

ALLE FAG I ÉT UNIVERS!
Et stærkt digitalt og interaktivt  
læringsmiddel til 0.-4. klasse.

Villeby.dk er et supplerende læringsmiddel, som præsenterer 
eleverne for en række forskellige temaer inden for alle fag.  
Alle materialerne på villeby.dk er udviklet i børnehøjde af fagfolk 
og tæller i dag flere end 4.000 læringselementer.

Du finder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, 
faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-
didaktiske forløb – lige til at gå til for både lærere og elever.

- nyt digitalt quizmodul!  
Eleven registrerer svar på telefon/iPad.

- nyt registreringsmodul.
Følg med i elevernes resultater.

- mere indhold, flere fag.
Læs fagtekster, spil, lyt, se og lær mere.  

AKTIV KLASSE

KLASSENIVEAU

IPAD

Læs meget mere på villeby.dk

KOM OG MØD OS PÅ MESSEN!
Du finder os  på stand  nr. 18

Ethvert forsøg på at eliminere »den sociale 
arv« er vel prisværdigt, hvor håbløst og umu-
ligt det end måtte være (»Nyt forsøgsprogram 
skal bryde social arv i og uden for skolen«, 
folkeskolen.dk den 10. marts, redaktionen).

Jeg har tidligere gjort opmærksom på, at 
intelligens i høj grad er arveligt, og det mod-
satte er det desværre også. Det er i al sin kort-
hed, hvad den sociale arv er. Først og frem-
mest en ganske almindelig arv. Nu foreslår 
undervisningsministeren, at man danner nog-
le små hold og sætter en lærer til at undervise 
dem. Det minder jo lidt om Odense, hvor 
man nedlagde sporvognene og efter nogle år 
begyndte at diskutere for endelig at vedtage, 
at man skulle investere i en letbane, der jo er 
det samme som en sporvognslinje med mo-
derniserede sporvogne. Her er blot tale om, 
at man inkluderer et antal elever, fordi de var 
for dyre, og så bagefter kommer man i tanker 
om, at de nok alligevel lærte bedre på et lille 
hold. Tanken er rigtig, men er det nu også alt 

det postyr værd? Tror man virkelig helt alvor-
ligt, at eleverne bliver dygtigere, fordi man 
indfører de samme forhold, som de havde før 
inklusionen? Jeg ønsker held og lykke med 
forsøget. Det er altid glædeligt, når nogen 
bliver klogere. Men det ville nok være bedst, 
hvis det var eleverne. Men som jeg har skre-
vet før: Arven, også den sociale, som i øvrigt 
er den samme, kan man ikke ændre.

Bliver det mon billigere?

 Intelligens er i 
høj grad arveligt, 
og det modsatte 
er det desværre 
også.

D E B AT

BLIV KLOGERE 
        PÅ VERDEN

Lær en anden kultur 
at kende i dit eget 
hjem. Og få en ekstra 
søn eller datter. 

Bliv værtsfamilie for 
en udvekslingsstudent 
fra august 2015!

WWW.AFS.DK
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Kære LÆRER 
Forestil dig en digital udfordring i 5. klasse.

Hvad gør du?

Tag en Master i ikt og læring

 

Læs mere på www.mil.aau.dk

Om nogle år vil jeg for længst være flyttet på 
DLF’s sidste initiativrige ressortområde, de 
brugerbetalte plejehjem for gamle fagfor-
eningspatrioter, der alle har mistet deres kø-
rekort og hukommelse, længe før de mistede 
deres arbejde. Her tænker jeg, i demensens 
lyse øjeblikke, tilbage på de mange møder, 
vi som tillidsrepræsentanter var indkaldt til. 
Vi stod gennem kriser, reformer og kampe 
opløftet af det altid fremhævede procent-
foreningsfællesskab. På væggen hænger en 
falmet stencilkopi af formanden, kollektivt 
projekteret ud på alle værelser af modernis-
mens materielrevolutionerende apparatur. 
Dengang forventede jeg ikke, at de røde, blå 
eller grønne faner blev båret ind, men hvor 
blev sangen af? 

»Snart dages det brødre, det lysner i øst ...«
»Jeg ser de bøgelyse øer ...«
»Der går gennem tiden en strømning, som 

ikke kan dø, af arbejdets sang og af …«.

Fællesskabssangen som sammenhængs-
kraft for en god og vigtig sag.

Idet mine børn går ud ad døren, hører 
jeg dem sige: »… sikke et aktivt liv, men hvor 
må det være svært at være den sidste mand 
i en døende forening«, eller måske hørte jeg 
»… sikke et aktivt liv, men hvor må det være 
svært at være den sidste fagforening i en dø-
ende mand«. 

Så vender demensen tilbage, billedet på 
væggen slukkes, mens solostemmen tager til i 
styrke bag de slidte frontale pandelapper.

Da det var allervigtigst, glemte vi revolu-
tionens sammenhængskraft: FORENINGS-
SANGEN.

Til alle I, der stadigvæk kan den og kan 
huske teksten: Lov mig, at vi synger den – og 
hver gang.

Uffe Lerbjerg, lærer og tillidsrepræsentant, Aabybro

vi står ved en vansKelig Front

Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøve
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk
• Matematik gruppeprøve
• Historie
• Tysk
• Fransk
• Samfundsfag
• Engelsk
• Fysik/Kemi
• Kristendomskundskab
• Idræt 2015

Ny prøve
IDRÆT

Information og eksempler
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288

144568 p28-32_FS0715_Debat.indd   31 27/03/15   15.34



debatteret

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

} Kommentarer til interview med historiedidaktiker rune Christiansen:  
»Historieundervisningen skal ikke spilde skolens tid« 
»Jeg gentager derfor også gerne til uendelighed min hovedpointe, nemlig at en udvalgt  
faktaviden om fortidige begivenheder ikke i sig selv er eller bør være historiefagets mål«. 

Xx

X. 

DLF mener
af xxxxx
xxxxx 
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Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Årsrapport 2014
Resultatopgørelse for 2014

Indtægter:
Præmieindtægter   .  .  .  .  .  .  .  .  689 .603 
Renteindtægter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .186 .436
Kursreguleringer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  892 .253 

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .768 .292

Udgifter:
Begravelseshjælp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199 .000
Bonustillæg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172 .005
Lønninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180 .480
Kontorhold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 .692
Porto og gebyrer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 .260
Revision og aktuarbistand  .  .  32 .832
Årsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 .256
Renteudgifter og kurtage .  .  .  130 .337
Transport m .v . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .533

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  798 .395

Årets resultat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .969 .897

Balance pr . 31 .12 .2014

Aktiver:
Værdipapirer (kursværdi)  .  .  .  31 .172 .528
Depot- og bankbeholdning . .  340 .832

Aktiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 .513 .360

Passiver:
Reservekrav – forsikringer  .  .  12 .872 .404
Reservekrav – bonus  .  .  .  .  .  .  7 .600 .126
Egenkapital  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .040 .830

Passiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 .513 .360

Antal medlemmer  .  .  . 1 .696

Sign . 13 .03 .2015

Finn Odegaard 
Revisor

 
Peter Dinesen
Revisor

Anette Lind: 
»… Gad vide, hvad tilsvarende 
meldinger ville være fra andre 
fagdidaktikere?

–  elever behøver ikke læse 
gamle skønlitterære værker, 
det er fra en svunden tid med 
gamle forældede idealer.

–  elever behøver ikke lære 
håndarbejde og sløjd. vi kan 
alligevel købe billigt tøj og 
møbler fra Kina og Ikea.

–  elever behøver ikke lære om 
talsystemer fra den indian-
ske kultur og fra det gamle 
egypten – det er fortid, og 
vi bruger jo kun titalssyste-
met herhjemme.

–  elever behøver ikke lære 
fremmedsprog og kultur, for 
vi har jo Google Oversæt«.

Rakul Johansen:
»… @Anette lind, jeg tæn-

ker nu: 
–  vi vælger gamle skønlitte-

rære værker fra en svunden 
tid og med gamle, forælde-
de idealer til at belyse, hvad 
der nu opstår i samtale med 
de studerende/eleverne. 
(menneskers fortolkning 
af fortiden, der sætter sit 
præg på deres forståelse af 
nutiden og forventninger til 
fremtiden) …

– fordi vi har Google Oversæt, 
behøver eleverne lære frem-
medsprog og samtidig at 
blive ført ind i kulturer både 
på tværs af samtiden og i et 
historisk perspektiv«.

Rune Christiansen:
»… Forstå mig ret: Jeg har 
intet som helst imod videns-
formidling af hændelser, fæ-
nomener og begreber. Det er 
tværtimod en helt nødvendig 
del af al god historieunder-
visning. men det er et middel, 
ikke et mål, og det må aldrig 
gøres til fagets kerne. Og tag 
ikke fejl – det er alt, alt for ofte 
det, der stadig sker i praksis!«
 

Tomas Hansen:
»… rune – hvor meget undervis-
ningserfaring har du i folkesko-
len? Altså ægte erfaring, ikke der 
hvor du har siddet med i enkelte 
timer eller det, du har gennem de 
studerende på seminariet?«

Niels Christian Sauer: 
»… man glemmer tilsyneladende, 
at det er børn, vi har med at gøre 
i grundskolen. Og børn gider rent 
ud sagt al denne tværfaglige, 
analyserende problemorienterede 
metafaglighed. De vil høre de 
store, sære, spændende historier, 
som danner referencerammen 
om vores kultur, gerne fortalt af 
lærere, som kan stoffet og me-
strer fortællekunsten. med dette 
som afsæt kan man dykke ned i 
historiefagets metoder og få vakt 
børnenes appetit for at gå på jagt 
i stoffet på egen hånd. men hvis 
faget berøves dets elementære 
spænding, kommer de aldrig på 
sporet af dets kvaliteter«.

Rune Christiansen:
»… Jeg har bestemt ingen for-
agt for viden. men viden er ikke 
blot faktaviden, men også be-
grebsviden og metodeviden, og 
af disse vidensformer at fak-
taviden suverænt den mindst 
vigtige og den nemmeste at 
supplere op på. Jeg gentager 
derfor også gerne til uendelig-
hed min hovedpointe, nemlig 
at en udvalgt faktaviden om 
fortidige begivenheder ikke i sig 
selv er eller bør være historiefa-
gets mål. Det samme gælder i 
øvrigt de narrative metoder, du 
efterlyser, der kan være rigtig 
gode i mange sammenhænge, 
men altså ikke er et mål i sig 
selv. Der er bestemt ikke noget 
galt med fortællinger eller med 
konkret viden om Christian 4. 
eller Jens Otto Krag. men en 
sådan viden er altså kun et 
middel i en historieundervis-
ning, der samlet set både skal 
gøre eleverne bedre til at forstå 
sig selv og det samfund, de 
er en del af, og træne en hel 

række væsentlige analytiske 
grundkompetencer …
Jeg medgiver gerne, at det er 
nogle år siden, at jeg sidst hav-
de fuldt skema i en folkeskole. 
Det var i et andet årtusinde og 
i øvrigt i en specialklasse, hvad 
det så end betyder. Det er som 
historiedidaktiker, læreruddan-
ner, praktikansvarlig, censor-
formand og deltager i forsk-
nings- og udviklingsarbejder 
med historiefaget i grundskolen, 
at jeg har mine centrale erfa-
ringer og min viden om, hvad 
historiefaget kan og ikke kan. 
Her har jeg til gengæld obser-
veret over hundrede forskellige 
studerende, praktiklærere og 
velvillige deltagere i udviklings-
arbejder undervise i historie fra 
3.-9. klassetrin. Jeg har endda 
enkelte gange selv gennemført, 
hvad jeg håbede var eksempla-
riske undervisningsforløb (på 
forskellige skoler), filmet det og 
debatteret resultatet med mine 
studerende og kolleger. Din 
formodning om, at jeg ikke har 
kendskab til folkeskolens prak-
sis og udfordringer, er forkert …«.

Lasse Bak Sørensen:
»… Hvis mine elever læste (og 
ellers forstod) diskussionen 
på denne tråd, tror jeg, de ville 
føle sig hensat til vestfrontens 
skyttegrave med giftgas, pig-
tråd og maskingeværers hær-
gen. Jeg tror, de ville minde 
kombattanterne om den efter 
sigende sandfærdige historie 
om tyske, franske og engelske 
soldater, der første juledag 
1914 lagde våbnene fra sig og 
mødtes i ingenmandsland til 
fredsommeligt samvær. måske 
skulle debattørerne her følge 
soldaternes eksempel. Droppe 
den ideologiske dogmatisme 
og uforsonlighed og lytte til 
hinandens argumenter …«.
.
Læs også

Om historieunder-
visning side 17
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Lynkursus: Ung, kend dine rettigheder
Fagbevægelsens jobpatrulje uddan-
ner et korps af unge, der skal ud på 
skoler og undervise 8.-10.-klasser 
i, hvordan arbejdsmarkedet, fagfor-
eninger og a-kasser fungerer. Job-
patruljen varetages af HK og 3F og 
har de sidste par måneder allerede 
besøgt 20 skoler. Fra marts måned 

er tilbuddet dog landsdækkende, og 
de unge undervisere vil med afsæt i 
et dialogbaseret spil, filmmateriale 
og konkrete eksempler informere de 
unge om deres rettigheder, når man 
har et fritidsarbejde. Jobpatruljens 
indsats i folkeskolerne er en reaktion 
på, at de unge ikke kender deres ret-

tigheder og ikke ved , hvornår rettig-
hederne bliver krænket. En undersø-
gelse viser, at i cirka 65 procent af 
tilfældene bliver reglerne brudt i de 
unges ansættelsesforhold. En un-
derviser fra Jobpatruljen koster 200 
kroner per påbegyndt time og kan 
bookes via jobpatruljen.dk

Gratis møbler  
til de hurtige! 
Den aarhusianske virksomhed 3R Kontor 
sælger brugte kontormøbler, men det er 
ikke dem alle, der er profit i. Derfor har 
virksomheden oprettet et donationspro-
gram, hvor skoler kan søge om at få gratis 
kontormøbler. Det foregår ved, at skolen 
melder sig på firmaets hjemmeside, og så 
får skolerne besked, når der er nye møbler 
til afhentning. Det er om at være hurtig, 
når først mailen er tikket ind, for det er 
først til mølle-princippet, der hersker. 

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

LÆS E-BØGER
I SKOLEN

Vil du udnytte de digitale fordele 
– også når du læser litteratur med 
eleverne?

Hos CFU kan du gratis låne en lang 
række skønlitterære e-bøger til alle 
klassetrin. E-bøgerne kan læses på 
både pc, tablet og smartphone.

Læs mere om e-bøger på cfu.dk
MØD OS PÅ 
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Læs mere om konkurrencen på rumrejsen.dk 
/byg-model-rumstationen-i-lego

Læs mere på hjemmesiden 3xr.dk 
under fanen »CSR/donation«.

Mod det uendelige univers! 
1. september skal den første danske astronaut, Andreas Mogensen, på 
en ti dage lang flyvetur ud i rummet. Nedtællingen er begyndt, og lan-
dets elever i 0.-3. klasse kan vinde et besøg af den danske astronaut. 
For at vinde skal eleverne bygge en model i Lego. Den skal bruges til 
at fortælle om Andreas Mogensens tur i rummet. Eleverne skal op-
tage en to minutter lang fortælling om modellen og dele på YouTube, 
og derefter kan man tilmelde sig konkurrencen. Tilmeldingsfristen er 
25. april, og vinderne får direkte besked fra Andreas Mogensen, mens 
han endnu er i kredsløb om jorden – og besøget sker, når han igen har 
dansk jord under fødderne.

Medicin på  
mellemtrinnet
Flere undersøgelser viser, at børn 
og unge mangler viden om medicin. 
Derfor er Københavns Universitet 
og Rigshospitalet gået sammen om 
projekt »Skole-medicin«, der skal 
gøre elever på mellemtrinnet klogere 
på smertestillende medicin. Det vil 
være fjerdeårsstuderende på stu-
dieophold på de lokale apoteker, der 
står for undervisningen af eleverne. 
Undervisningen vil indeholde alt lige 
fra PowerPoints og øvelser i at læse 
indlægssedler til medicinbingo. 

Selve undervisningen varer cirka to 
timer og er et oplagt indspark i natur/
teknik-faget. Tilbuddet er landsdæk-
kende gennem de 100 uddannelses-
apoteker, der er rundtomkring i landet. 
Kontakt dit lokale apotek for at få flere 
informationer om »Skole-medicin«.

G R AT I S

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

144568 p33_FS0715_SPOT.indd   33 27/03/15   11.49



34 /  f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 5

For enden af en lang, smal vej klemt inde 
mellem den store folkeskole Kongehøjskolen, 
Aabenraa Statsskole og IBC International 
Business College ligger byens eneste special-
skole, Fjordskolen.

Her koster det cirka 150.000 kroner om 
året at have en elev gående. Når en elev for-
lader stedet, overføres de penge til normal-
området i Aabenraa. Sker det, inden eleven 
går ud af 9. klasse og altså dermed skal inklu-
deres på normalområdet, så følger pengene 
med eleven til den nye skole.

Og omvendt: Skal en elev flytte fra almen-
området til Fjordskolen, så betaler hjemsko-
len for pladsen.

»Når man visiterer et barn til et forløb, så 
koster det skolen en resurse på cirka 150.000 
– til gengæld kan man altid visitere, for der er 
altid en plads, og der er altid økonomi«, for-
tæller kommunens skolechef, Lars Svensson.

»Når et barn så går ud af 9. klasse fra et 
specialtilbud, bliver der tilført 150.000 kro-
ner til hele skoleområdet. Så pengene følger 
altså barnet«.

Flere penge til inklusion i sparetider
Fra bunden oplever man ifølge skoleche-
fen, at der løbende kommer flere resurser i 
systemet, i takt med at kommunen inkluderer 
flere elever. Ikke til et specifikt barn, men ge-
nerelt til læringsmiljøet. På den måde er man 

i Aabenraa gået fra at have seks millioner 
kroner til inklusion ude på skolerne til at have 
små ti millioner, fortæller han.

De 150.000 kroner, der følger med, når 
en skole modtager en elev fra specialskolen, 
er dog ikke øremærket en specifik støtte 
til barnet. Den er det op til skolelederen at 
sikre.

»Det er en sårbarhed, der altid vil være 
der«, siger Lars Svensson.

»Men når der visiteres elever fra et special-
tilbud til almenområdet, aftales der altid kon-
kret, hvilke resurser der er behov for – over-
levering, kompetenceløft og konkret støtte og 
opfølgning. Alle resurser fra specialtilbuddet 
inklusive transport er i spil. Og det sker altid i 
samarbejde med forældrene«.

Ifølge Lars Svensson er den største udfor-
dring, at der stadig mangler kompetencer i 
forhold til inklusion på normalområdet.

»Det er vi ikke i mål med endnu, og derfor 
skal lederne på normalområdet stadig have 
støtte i forhold til at få resurserne i spil«, siger 
han.

»Derfor arbejder vi på at få vores special-
skole i spil som kompetencecenter. Hver gang 
vi udsluser, evaluerer vi hver tredje måned 
med skolelederen, om der er de resurser, der 
er behov for, og om der er brug for andre til-
tag i det enkelte tilfælde. Så må vi støtte op og 
prøve at sikre, at det bliver en god proces«.

PPR som whistleblower
Her mener Lars Svensson, at det spiller en 
afgørende rolle, at Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR) i Aabenraa er uafhængig af 
forvaltningen.

»PPR-chefen er hierarkisk på niveau med 
mig. Når vi så er ude, så er han garant for, at 
barnets perspektiv kommer med, hvis man 
har skoleforvaltningen mistænkt for at tænke 
i kroner og øre. Hvis vi i fællesskab tænker, at 
det er den bedste løsning, så tænker vi, at vi 
både får mest for pengene og samtidig tager 
barnets parti«, siger han.

Det betyder også, at skolepsykologen på 
den enkelte skole skal fungere som en slags 
kvalitetskontrol.

»Vi har indgået en aftale med vores PPR 
om, at psykologen på den enkelte skole skal 
tage kontakt til PPR, hvis der bliver truffet en 
aftale på baggrund af økonomi og ikke bar-
nets tarv«, fortæller Lars Svensson.

Alt i alt er skolechefen godt tilfreds med, 
hvor langt Aabenraa er kommet i forhold til 
at organisere inklusionsområdet. Én ting ærg-
rer ham dog:

»Jeg kunne godt have ønsket, at inklu-
sionen ikke skulle indføres sammen med 
generelle besparelser på skoleområdet. Det er 
sjældent en god måde at indføre noget på«. 

I Aabenraa følger pengene eleven
Hvis en folkeskole i den sønderjyske kommune skal inkludere en elev,  følger der 150.000 kroner med.  
Samme beløb koster det at sende en elev den anden vej fra normal- til specialområdet.

tekst: AndReAs BRøns RIIse  
Foto: PAlle PeteR skov 
IllustratIon: MAI-BRItt BeRnt Jensen
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Bare 800 meter fra hinanden og med Røde-
kro Station imellem sig ligger de to afdelinger 
af Hærvejsskolen.

Planen er dog, at de skal samles på en del-
vis nybygget skole, og det glæder skoleleder 
Flemming Kristoffersen sig til. Det vil betyde 
en masse at få samling på tropperne – også på 
inklusionsområdet, fortæller han, mens han 
viser vej ned ad de lange gange.

Ét plan, røde teglsten, rødbrune mursten, 
tilknyttet sportshal – Hærvejsskolen ligner 
så mange andre danske folkeskoler, og som 
enhver anden dansk folkeskole har skolen 
skullet vænne sig til at inkludere flere elever 
med særlige behov i undervisningen. I mod-
sætning til mange andre skoler følger der dog 
helt konkrete resurser med, når en elev flyt-
ter fra et specialtilbud til almenområdet.

Og det mærker man på skolen, fortæller 
lærernes tillidsrepræsentant, Maria Johann-
sen, da vi er ankommet til skolens kontor.

»Det betyder i princippet, at der er resur-
ser til det enkelte barn med særlige behov. 
Men dermed ikke sagt, at der ikke er udfor-
dringer såvel pædagogisk som omkostnings-
mæssigt«, siger hun.

uddannelsen kommer efter børnene
Udfordringerne består ifølge Maria Johannsen 
i, at det ikke er sikkert, at det er den samme 
støtteperson, typisk en pædagog eller lærer, 
der er omkring barnet hver gang. Og så kunne 
hun godt ønske sig, at lærerne havde fået mere 
efteruddannelse i at undervise børn med sær-
lige behov – inden de kom ind i klasserne.

»Det er en kilde til frustration, at man som 
lærer ikke føler, at man er rustet godt nok. Vi 
er gode til at videndele og bruge hinanden, 
men der er stadig et stort behov for efterud-
dannelse og for at blive klogere«, siger hun.

Det billede kan Flemming Kristoffersen 
godt genkende.

»Inklusionstankegangen er helt rigtig, men 
som alle andre folkeskoler kunne jeg godt 

tænke mig, at vi var bedre rustet med viden 
og resurser i forhold til mangfoldigheden og 
den mangefarvede palet, som er vores ople-
vede skolehverdag og virkelighed«, siger han.

»De nye børnetyper, vi skal inkludere, 
gør også, at der er et vedvarende behov for 
opkvalificering og dygtiggørelse. Selv om der 
har været foretaget såvel forvaltningsmæs-
sige som lokale initiativer, er der ikke i første 
omgang givet tilstrækkelige midler i forhold til 
behovsforskelligheden, men karrene er så at 
sige forbundne, og det er det helt rigtige kon-
cept, der skal udvikles over tid«, siger han.

specialskole skal være kompeten ce center
I Aabenraa er næste skridt i udviklingen af 
inklusionskonceptet, at kommunens spe-
cialskole, Fjordskolen, skal fungere som et 
kompetencecenter, som almenområdet kan 
trække på. I første omgang er der iværksat 
fem konkrete projekter, der er udsprunget af 
behov udtrykt af normalområdet.

På Hærvejsskolen har man i flere år haft 
specialklasser og særlige resursepersoner, og 
derfor er behovet for hjælp udefra ikke af alt 
for omfattende karakter, siger skolelederen.

Mange af kompetencerne er på skolen i 
forvejen, er Maria Johannsen og Flemming 
Kristoffersen enige om.

»Men vi kommer til at bruge det mere og 
mere. Det er et skib, der er sat i søen af dyg-
tige folk, og alle intentioner og overskrifter 
er rigtige. Vi har for eksempel et forløb med 
Fjordskolen omkring en enkelt elev allerede«, 
siger skolelederen.

tempoet er højere på gulvet
I Aabenraa er det en vigtig del af inklusions-
konceptet, at Pædagogisk Psykologisk 
Råd  givning (PPR) er uafhængig af forvaltnin-
gen – PPR-lederen og skolechefen er lige i 
hierarkiet. Dermed er førstnævnte garant for, 
at der tænkes på behov, hvis sidstnævnte har 
for meget øje på økonomien.

»Vejen til hjælp er kort  
- men processen derfra er lang«
når lærerne på Hærvejsskolen skal undervise en elev med særlige behov, følger der resurser med.  
Men hvis en elev ikke kan inkluderes, kan det være startskuddet til en opslidende proces.

lærer Maria Johannsen og skoleleder Flemming kristoffersen er enige om, at tankerne i aabenraas inklusi-
onsstrategi er helt rigtige, men de efterlyser begge resurser til efteruddannelse.
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SE FILM OG TV
ONLINE I KLASSEN
Så du et interessant program i går, 
som passer perfekt ind i jeres forløb?

Gennem CFU kan du streame mere 
end 22.000 undervisningsrelevante 
tv-udsendelser, dokumentar- og 
spillefilm – direkte ind i klasseværelset.

Læs mere om streaming på cfu.dk

spillefilm – direkte ind i klasseværelset.
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»Er det noget, man må tage med og vise til 
andre«, spørger Gitte Klitgaard Nørgaard om 
de omdelte papirer om inklusionsarbejdet i 
Aabenraa Kommune.

Og spørgsmålet er ikke helt tilfældigt. Hun 
skal nemlig snart ud i en anden kommune, 
der arbejder med samme problemstillinger. 
Og næste uge igen.

Klokken er 9.30 tirsdag morgen på rådhu-
set i Tinglev, og Gitte Klitgaard og kollegaen 
Jonas Paustian Borup har allerede hældt kaf-
fen op. Den kan de have god brug for, de har 
nemlig været tidligt oppe for at tage turen til 
Sønderjylland fra København, hvor de begge 
har job som læringskonsulenter med speciale 
i inklusion for Undervisningsministeriet.

skal sprede de gode eksempler
Læringskonsulenterne har en særlig rolle i 
forbindelse med implementeringen af inklusi-

onsloven og folkeskolereformen. De tager ud 
i 20 af landets kommuner, de såkaldte sam-
arbejdskommuner, og giver rådgivning – og 
samtidig er det meningen, at de skal bringe 
de gode eksempler med hjem til ministeriet. 
Og altså videre ud i andre kommuner.

Denne tirsdag morgen står den på følge-
gruppemøde i Aabenraa Kommune, som de to 
konsulenter har arbejdet med i halvandet år.

Følgegruppemødet er det første af sin 
slags vedrørende næste led i Aabenraas inklu-
sionsstrategi: Når specialskolen Fjordskolen 
skal undervise færre elever, bliver der frigjort 
tid til, at lærerne kan tage ud at fungere som 
konsulenter på normalområdet, hvor der er 
god brug for at få deres kompetencer i spil.

viden fra special- til normalområdet
Til stede er blandt andre repræsentanter 
fra forvaltningen, børnehandicapområdet, 

»Vi har blandt andet glæde af en skole-
hjælpsvejleder, som er rigtig god til at vare-
tage de behov, der ligger ud over 8-15«, siger 
Flemming Kristoffersen.

Lærerne oplever generelt, at der er mas-
ser af hjælp at hente – men:

»Vejen til hjælp er kort, men processen 
kan være lang. Det er gerne, når man har 
prøvet alle redskaberne i rygsækken, at man 
søger hjælp. I den forbindelse føles observa-
tioner, undersøgelser, udredninger med mere 
som store tidsrøvere. Og i hele denne proces 
kan man endvidere som lærer opleve et stort 
pres fra forældrene«, siger Maria Johannsen.

I den periode forsøger skolen så vidt mu-
ligt at give eleven et »pusterum« for eksempel 
ved placering på et mindre hold »eller ved 
andre relevante initiativer«, fortæller Flem-
ming Kristoffersen.

Der er også altid en plads ledig i et spe-
cialtilbud i kommunen, som dog kræver en 
behandling i kommunens visitationsudvalg.

»Men det er vigtigt, at et barn ikke oplever 
for mange skift, fordi vi ikke har været dygtige 
nok til at vælge rigtigt fra start«, siger Flem-
ming Kristoffersen, som i øvrigt er enig med 
Maria Johannsen i, at inklusionsprocessen er 
udfordret af de mange andre omvæltninger 
på skoleområdet: For eksempel den længere 
skoledag, der i sommer blev hverdag med sko-
lereformen.

»Alt i alt kan man sige, at konceptet i 
Aabenraa Kommune efter min mening er det 
helt rigtige, men ting tager tid. Og på mange 
punkter har vi de samme udfordringer som 
alle andre lige nu«. 

Ministeriets øjne og ører
en enhed af konsulenter under Undervisningsministeriet rejser  
kongeriget tyndt for at vejlede kommunerne i inklusion – og bringe 
virkeligheden i spil i ministeriet.

I n k l u s I o n
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Fjordskolens ledelse, Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, skoleledere fra normalområdet 
og fra dagtilbud. De skal tre gange om året 
drøfte strategien. 

Udfordringerne ridses op:
I første omgang var Fjordskolens persona-

le i tvivl om fremtiden, for skulle de nu lukke?
Hvordan sikrer man, at lærerne på en spe-

cialskole, hvor der arbejdes meget ud fra rela-
tioner, kan forlade egne elever og rykke hurtigt 
ud på en folkeskole, der har brug for hjælp?

Hvordan sikrer man, at skolelederne på 
almenområdet får øjnene op for Fjordskolens 
kompetencer – især med tanke på at tiden er 
knap, nu hvor der også er en arbejdstidslov 
og en reform at implementere?

Hvordan sikrer man sig, at lærerne på nor-
malområdet tager godt imod og får noget ud af 
den coaching, de får af specialskolelærerne?

»Forskningen og erfaringer viser, at man 
skal tænke i transformation i stedet for trans-
fer, når man skal have specialviden ind på 
normalområdet«, siger Jonas Paustian Borup, 
da sidste udfordring bringes på bane.

»Det er ikke frugtbart, hvis man som nor-
mallærer føler, at der kommer en ekspert 
og hælder viden på en. Det er vigtigt, at to 
personer fra hvert sit sted går sammen om 
noget fælles tredje med gensidig respekt for 
hinandens fagligheder«.

Der nikkes og svares rundt om bordet, 
som der gøres mødet igennem, når inklusi-
onskonsulenterne byder ind med deres vi-
den – gerne med sætningsstarten: »Vi ved fra 
forskningen, at …«.

tid til status
Efter følgegruppemødet er der styregrup-
pemøde for en mindre kreds bestående af 
blandt andre skolechefen, børne- og skoledi-
rektøren og dagtilbudschefen i kommunen.

Her er det tid til statustjek på de mange 
punkter på Aabenraas samlede inklusions-
plan. Listen gennemgås minutiøst, der bliver 
sat flueben og aftalt opfølgning på en liste 
over ting, der endnu ikke er, hvor de 
skal være.

Efter fem timers intensiv inklusi-
onssnak forlader de to inklusions-
konsulenter Tinglev Rådhus igen.

erfaringerne skal bruges
Nu går turen hjem til Undervis-
ningsministeriet, hvor dagens 
snakke skal bruges.

»Vi er meget opmærksomme på 
det, vi kalder ’tilbageløb’. Det vil sige, at vi 
skal være gode til at bruge den information, 
vi får, når vi er ude, til på informeret vis at 
udvikle indsatser og politik i ministeriet«, 
siger Jonas Paustian Borup.

»I og med at vi er ude i rigtig mange 
kommuner, får vi selvfølgelig også en masse 
erfaring med, hvordan tingene gribes an for-
skellige steder. Den grund står vi også på, når 
vi er ude at vejlede. Der er ingen grund til, at 
der opfindes 98 dybe tallerkner«.

Er I ude på skolerne?
»Kommunerne har meget forskellige behov. 
Hvis nogle af de store kommuner har et lag 
af pædagogiske konsulenter, der er ude på 
skolerne at arbejde i praksis, så bliver vores 
rolle jo at klæde dem på. I nogle af de mindre 
kommuner er der typisk et større ønske om, 
at vi kommer tættere på. Der er vi mere ude 
at for eksempel gennemføre fokusgruppein-
terview med lærere, pædagoger og ledere«, 
siger Jonas Paustian Borup.

Lige nu er indsatsen i mange kommuner 
præget af, at kommunerne gerne vil have 

hjælp til oversættelsesarbejdet – altså få de 
fine ord på forvaltningsniveau ud at få liv i 
virkeligheden, fortæller inklusionskonsulen-
ten.

»I styregrupperne sidder jo gerne en sko-
lechef og en pædagogisk konsulent, og de 
nævner jo gerne konkrete udfordringer på 
konkrete skoler. De steder, hvor vi er skridtet 
længere ude, får vi jo også nogle konkrete 
praksiserfaringer at melde tilbage til ministe-
riet«.

I første omgang står den dog på fire timer 
på motorvejen hjem til København for Gitte 
Klitgaard Nørgaard og Jonas Paustian Borup.

Og i morgen er det på den igen. Der går 
turen til Langeland. 

I den seneste statusrapport om konsulenternes vej-
ledning af de 20 samarbejdskommuner er undervis-
ningsministeriet nået frem til, at kommunerne generelt 
er tilfredse med samarbejdet og med konsulenternes 
evne til at vejlede i inklusionsprocesser.

kommunerne efterspørger dog også, at det bliver 
mere klart, hvad læringskonsulenterne kan tilbyde den 
enkelte kommune, og hvilke krav samarbejdet stil-
ler til kommunen. nogle af kommunerne efterspørger 
desuden vejledning, som i højere grad retter sig direkte 
mod lærere og pædagoger og ikke så meget til forvalt-
ningsniveauet.

undervisningsministeriet ansætter derfor nu flere 
læringskonsulenter med praktisk erfaring fra skole og 
dagtilbud.

læringskonsulentkorpsets inklusionsteam blev etab-
leret i august 2012 og har siden samarbejdet med 20 
kommuner om omstillingen til øget inklusion i dagtil-
bud, skoler og fritidstilbud. Indsatsen er netop blevet 
forlænget til 2017. Indsatsen er et satspuljefinansieret 
samarbejde mellem undervisningsministeriet og Mi-
nisteriet for Børn, ligestilling, Integration og sociale 
Forhold.

RAPPoRt: 
kommunerne glade for  
læringskonsulenterne
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Lærer Helene Bundgaard er lettet over, at 
hun og hendes kollegaer på Nivå Skole Syd er 
sluppet for at skulle være til stede på skolen 
i 35 timer om ugen, som aftalen mellem den 
lokale lærerkreds og Fredensborg Kommune 
ellers lægger op til.  

De første måneder af skoleåret havde Nivå-
lærerne ingen arbejdspladser på skolen, og de 
var derfor lovligt undskyldt, når de indimel-
lem tog forberedelsesopgaver med hjem. Men 
da der per 1. november blev etableret, hvad 
Helene Bundgaard beskriver som »virkelig 
lækre arbejdsfaciliteter« på matriklen, kunne 
ledelsen godt have forlangt lærernes tilstede-
værelse i det meste af arbejdstiden. 

»Men det gjorde de ikke. Jeg tror, at vores 
ledere har tænkt: ’Why fix it, when it ain’t 
broken?’ Det kører jo. Kun én gang i forbin-
delse med fordeling af timer på motionsdagen 
har jeg hørt dem sige, at de i princippet har 
’råderet’ over os fra 8-16«, siger Helene Bund-
gaard og tilføjer:     

»Det handler helt basalt om tillid. Hvis jeg 
skulle sidde 35 timer på skolen, ville jeg føle, 
at der ikke var tillid til, at jeg kunne forvalte 
min tid, mine opgaver og mit arbejde selv. Jeg 
er også en langt bedre medarbejder, når jeg 
kan arbejde hjemmefra«. 

Fleksibiliteten tiltrækker 
Helene Bundgaard fortæller, hvordan det 
selvfølgelig er forventet, at hun og hendes 
kollegaer er til stede på skolen i forbindelse 
med møder. Men ellers kan hun forberede 
sig hjemme, i weekenden eller blive siddende 
på skolen, til rengøringen kommer og smider 
hende ud sidst på aftenen. Til gengæld for 

arbejdsaftenerne er der dage, hvor hun kan 
gå tidligt hjem. 

Den fleksibilitet i arbejdsdagene var også 
medvirkende årsag til, at lærer Mehmet 
Kücükakin søgte en stilling på Nivå Skole ef-
ter i 15 år at have været ansat på naboskolen 
Kokkedal Skole. Han fik jobbet og begyndte 
som matematik-, natur/teknik- og idrætslærer 
i indskolingen på Nivå Skole per 1. februar i 
år. Det samme skoleskifte foretog en af hans 
kvindelige kollegaer fra Kokkedal. 

»Hvis jeg skal kunne leve op til det, der 

står i folkeskolelovens første paragraffer om 
samarbejdet mellem skole og hjem, så har 
jeg brug for at kunne arbejde og besvare for-
ældres opkald både klokken 7 om morgenen 
og klokken 7 om aftenen«, siger Mehmet 
Kücükakin, der ved siden af sit lærerarbejde 
er byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti 
og viceborgmester i Albertslund Kommune. 

Leder vil ikke konkurrere 
På Nivå Skole Syd har det for daglig leder Lars 
Rasmussen imidlertid ikke været et motiv at 
tiltrække lærere fra andre skoler i Fredens-
borg, når han har besluttet, at tilstedeværel-
sen på skolen skal være fleksibel. 

»Vi arbejder i kommunen ud fra den sam-
me lokalaftale, hvor ordlyden er, at lærerne 
som udgangspunkt er til stede på skolen i 35 
timer. Der er altså ikke mere lempelige vilkår 
hos mig end på Kokkedal Skole. Vi forvalter 
bare lokalaftalen på en lidt anden måde«, 
siger Lars Rasmussen. 

Da lærerarbejdspladserne stod klar 1. 
november, følte han heller ikke behov for at 
holde på lærerne.       

»Det skal ikke være arbejdspladsens facili-
teter alene, der afgør, om det giver mening at 
være til stede på skolen. Jeg fastholder, at vi 
er her, når det giver mening, og mit mantra 
er, at hvis en kollega spørger, om man har 
tid til sparring eller fælles forberedelse, siger 
man ikke nej. Så er man forpligtet inden for 
de 35 timer«, siger han. 

Som daglig leder for Nivå Skole Syd, det vil 
sige indskolingen og mellemtrinnet, får Lars 
Rasmussen per 1. maj 2015 ny chef, da skole-
leder for både Nivå Skole Syd og Nord Finn 
Øland går på pension. 

Men Lars Rasmussen regner ikke med, at 
det skal få betydning for den fleksible tilstede-
værelse. Han vil i hvert fald tale for den.   
freelance@dlf.org

TeksT Lise  Frank

foTo Bo  Tornvig

nivå skole dropper  
tilstedeværelsespligten
i foråret 2014 afprøvede Nivå Skole dele af reformen og de dengang 
nye arbejdstidsregler. Lærernes skepsis blev siden forstærket af uigen-
nemskuelige opgaveoversigter. Men i dag er der tilfredshed med vilkå-
rene – tilstedeværelsespligten er nemlig afskaffet.

Som udgangspunkt skal alle lærere ansat i Fredens-
borg Kommune være til stede på skolen 35 timer om 
ugen i 42 uger årligt. Men de kan også vælge fuld 
tilstedeværelse. Det fremgår af lokalaftalen indgået 
mellem Fredensborg Lærerkreds og Fredensborg Kom-
mune 20. marts 2014. 

arbejdstid i Fredensborg

»Jeg kan godt være bekymret for, at der er noget vigtigt, 
man næste år bliver nødt til at udskyde«, sagde Helene 
Bundgaard i april 2014. I dag er hun glad for at have fået 
mulighed for at nå alle sine opgaver på grund af den flek-
sible tilstedeværelse på Nivå Skole.
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TID TIL OK 15 
Historisk svære forhandlinger efter lockout og arbejdstidslov.   Side 6

OnDT I PISA
Sprog er ikke vejen til alt, mener matematiklærer med succes.Side 10

LeDerFOrmAnD
Mød Claus Hjortdal – ny  formand for skolelederne.Side 38

Reformforsøgudfordrer lærereNivå Skole har afprøvet reformen med dagligt bevægelsesbånd. Men  

forberedelsestiden presser lærerne, og de inkluderede elever har det svært. 
S i d e  2 0

R A P P O R T e R e T
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Nivå har eksperimenteret med at afprøve 
reformen i foråret 2014, artiklen her er fra 
Folkeskolen nummer 08 i april – her skrev vi, 
at lærerne var presset på forberedelsestiden, 
og at de inkluderede elever havde det svært.

T i L s T e D e vÆ r e L s e
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à  folkeskolen.dk 
Læs udførligt program på:

MØD VIRKELIGHEDEN MED VIDEN

Som professionel har du brug for at navigere mellem politiske beslutninger, 
samfundets forventninger og de særlige udfordringer, du møder i dit fag. 

En masteruddannelse på DPU giver dig den nødvendige viden, forståelse og indsigt, 
og du får kompetencer til at analysere og forandre praksis inden for dit fagområde. 

DPU udbyder forskningsbaserede masteruddannelser
inden for pædagogik, uddannelse og ledelse 
i både København og Aarhus.

Find din masteruddannelse på
edu.au.dk/master

MASTERUDDANNELSE

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)                      

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

Rejsen byder på daglige lektioner i yoga og mindfulness.

Yoga- og mindfulnessrejse 
til Udaipur, Nordindien. Afrejse: 
Efterårsferien den 11.-19. oktober 
2015 – ni dage.

Tag med på en skøn yoga- og mindfulnessrejse 
til yogaens hjemland. Rejsen går til Udaipur, 
Indiens smukkeste by, der byder på masser af 
1001 nats eventyr-stemning. Der vil være dag-
lige yoga- og mindfulnesslektioner ved vores 
dygtige yogainstruktør Pernille Kristensen. Vi bor 

på det atmosfærefyldte Rajputana Resort med 
pool og have.

Udaipur er omgivet af Aravalli-bjergene og ma-
lerisk beliggende ned til Pichola-søen. Med sine 
eventyrlige paladser, spraglede basargader, tem-
pler, sariklædte kvinder og tilbagelænede stem-
ning er Udaipur Nordindien, når det er allerbedst. 

Opholdet bliver blandt andet krydret med 
bådtur, tuktuk-safari, besøg på det gamle konge-
palads, og så skal vi på en lille vandretur på lan-
det, hvor vi kommer tæt på det lokale landsbyliv.

Oktober er et perfekt rejsetidspunkt, og vi får 
masser af solskin, blå himmel og sommerlige 
temperaturer.
Bemærk: Rejsen henvender sig både til dig, 
der ikke har dyrket yoga før, og til dig med 
mange års yogaerfaring.
■  Yoga- og mindfulnessinstruktør og rejse-

leder: Pernille Kristensen fra Art of Living.
■  Pris: 14.900 kroner per person i delt dobbelt-

værelse (enkeltværelsestillæg: 1.450 kroner).
■  Prisen inkluderer: Fly København-Indien 

tur/retur, Delhi-Udaipur tur/retur, halvpension, 
alle udflugter og entreer, daglige yoga- og 
mindfulnesslektioner og meget mere.

■  Bestilling og info: Karavane Rejser,  
www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Yoga og 1001 
Nats EvENtYr

l æ s e R R e j s e
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Tilmeld dig  
neTværkeT  

idræT på  
folkeskolen.dktættere på faget: idræt

80 par skuldre hopper op og ned i takt med Wa-
fandes »Gi’ mig et smil«, der brager ud af høj-
talerne. Reggaerytmerne får lærerne til at smile. 
»Og så ryster vi«, siger underviseren, og resten af 
salen ryster arme og brystparti.

Det er sjældent, at kurser starter sådan, men 
når der er idræt på programmet, skal lærerne 
ikke kun undervises i idrætsundervisning, men 
også prøve det i praksis. Kurset bliver afholdt på 
Idrætshøjskolen Bosei i Præstø på Sydsjælland 
og er arrangeret af DLF og professionshøjskolen 
UCC med midler fra A.P. Møller Fonden. 

På kurset holder UCC-undervisere oplæg og 
sætter spot på den væsentligste viden og de af-
gørende tendenser i idrætsfaget – især med fo-
kus på praksisfællesskaber og læringsmålsstyret 
undervisning. Lærerne skal også selv i idrætstøjet 
og på skift på forskellige workshops.

Streethåndbold inkluderer
Lærere i adidasstriber og neonfarvet nylon ton-
ser rundt i idrætshøjskolens hal. De har sved på 
panden. »Er der gulvvarme i hallen, eller hvad?« 
spørger en af lærerne jokende. Der skal spilles 
streethåndbold i workshoppen Boldspil og Bold-
basis med underviseren Jesper Lange, og lærerne 
går op i det. »Øj, Landin er i målet«, bliver der ud-
brudt, da en målmand parerer bolden væk. »Over-
trådt, overtrådt!« råber det hold, der står over og 
ser på fra sidelinjen.

Tilskuerne har også fået til opgave at udar-
bejde et afleveringskatalog, hvor de skal tegne 
alle de typer af afleveringer, der er i spil. Et af de 
læringsmål, der var fastsat på forhånd, var netop 
at lære afleveringsteknik, og der er oversigten over 
afleveringerne et vigtigt redskab. Afleveringerne 
skal tegnes og ikke bare noteres, fordi det hjæl-
per eleverne til at tænke over, hvordan et under-
håndskast helt præcis ser ud. 

Idrætslærere  
får kompetenceløft  
og hoftesving
80 idrætslærere har været på DLF’s kursus i idræt. Lærerne blev 
ikke kun præsenteret for forskning og teori, men fik også sved på 
panden og mulighed for at prøve idrætsundervisningen af i praksis.

TeksT & foTo Anette SolgAArd

Det faglige netværk for idræt er for alle, 
der arbejder med eller underviser i idræt 
i folkeskolen. 
Er du interesseret i artikler og blogs 
om idrætsundervisning, idrætsdidak-
tik og andre læreres erfaringer? Så 
tilmeld dig netværket på folkeskolen.
dk og få en mail, når der kommer nye 
indlæg om faget. 

Fagligt netværk: 
idræt

act /               / 1

rødekors.dk

MZATI FRA 
AFRIKA“ET PAR 

CONVERSE 
SKAL MAN 

HAVE”
KØBER DE 

KENDTE 
BRUGT TØJ?

MØD JOEY MOE

OG OH LAND

“JEG KAN 
RIGTIG GODT LIDE 

AT KØBE 
NYT TØJ”

VIGGO, 12 ÅR

Udførlig lærervejledning med veltilrettelagt 
emneuge,film, online-spil og aktiviteter følger 
med. Gratis.Betal kun porto og ekspedition.
Se mere og bestil act KLUNS på: rødekors.dk/skole/kluns
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NYT, STÆRKT, 
UNDERVISNINGS-
MATERIALE OM 
BØRNS FORBRUG 
OG GENBRUG AF 
TØJ I DANMARK 
OG UDE I VERDEN.

Idrætslærerne giver den gas, når de skal freestyle fire skridt 
i danseworkshoppen på idrætskursus i Præstø.
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Det er ikke tilfældigt, at Jesper Lange har valgt 
streethåndbold. Han forklarer, at når man gerne vil 
inkludere alle, også dem, der ikke er idrætsstærke, 
kan det være en god ide at vælge et alternativt 
boldspil, som ikke er kendt og trænet af mange, 
for på den måde at skabe bedre balance. »Det er 
også godt, at streethåndbolden er blød, for så vil 
det være nemmere for de elever, der er bange for 
bolde, at spille med«, tilføjer en lærer. 

»Fra uha til aha«
I en anden workshop er der dans og udtryk på pro-
grammet. Flere af lærerne var ikke så meget for 
dansegulvet, men da musikken først spillede, blev 
der danset støvledans og svunget hofter i stor stil.  

I et indlæg på folkeskolen.dk skriver Tina Niel-
sen, idrætslærer fra Ruds Vedby Skole på Vest-
sjælland, at selvom hun forinden havde tænkt 

Læs
Et review over aktuel forskningsbase-
ret viden om idrætsundervisning er 
udarbejdet til kurset og kan hentes 
på det faglige netværk Idræt på folke-
skolen.dk

danseworkshoppen som en »uha-oplevelse«, 
endte det med at blive en »aha-oplevelse«.

»Efter en inspirerende og meget tydelig læ-
ringsmålsstyret planlægning fra underviseren 
med alt fra helt simple klappeøvelse/lette trin til 
sammensat mindre serie over otte takter går jeg 
herfra med en følelse af, at selvom jeg som per-
son ikke er stærk på dette felt, vil jeg også i dette 
kompetenceområde kunne planlægge en lærings-
målsstyret undervisning«, skriver Tina Nielsen. 
ans@dlf.org 

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

VURDÉR DIGITALE 
LÆREMIDLER

Er det svært at skelne mellem skidt og 
kanel, når du skal vælge apps, portaler 
eller andre digitale læremidler til din 
undervisning? 

Med CFU’s værktøj Vurdigi kan du 
og dine kolleger vurdere og vælge 
digitale læremidler på et kvalificeret 
grundlag.

Læs mere på vurdigi.dk

MØD OS PÅ 

SKOLEMESSEN

22.-23. APRIL

SCC • AARHUS

I løbet af de to timer, danseworkshoppen varer, når idræts-
lærerne at lære en hel serie.

Lærerne starter workshoppen Boldspil og Boldbasis med 
en lille leg. Når underviseren Jesper Lange (længst til højre) 
råber »nu«, skal Signe Pardorf Nielsen (i midten) prøve at 
fange sidemandens lillefinger.

Danmarks Lærerforening har søgt og fået 4,8 millioner 
fra A.P. Møller Fonden, som bliver brugt til 18 regionale 
efteruddannelseskurser for lærere i matematik, en-
gelsk, tysk og fransk, idræt samt håndværk og design.

Kurserne bliver til i et samarbejde mellem profes-
sionshøjskolen UCC og DLF. Undervisningsministeriet, 
Børne- og Kulturchefforeningen og fagbladet Folkesko-
len er også samarbejdspartnere. 

Maersk-millioner til  
efteruddannelse af lærere
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a n m e l d e l s e r

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

n  Billedkunst, håndværk og design

Appetit på arkitektur

Her er bogen, som på elegant vis forener 
håndværk og design, matematik, natur/tek-
nologi og billedkunst. Den er et must på et-
hvert skolebibliotek og pædagogisk  
værksted.

n  Pædagogik

Med »Udfordrende læring« giver James Not-
tingham kvalificerede og interessante bud på, 
hvordan man som lærer kan udvide elever-
nes tankesæt og bringe læringsgryden i kog. 
Og så er bogen ovenikøbet let at gå til.

En udfordrende  kilde til inspiration
På folkeskolen.dk finder 
du hele tiden nye anmel-
delser af undervisnings-
materiale og pædago-
gisk faglitteratur. Du kan 
for eksempel læse en 
anmeldelse af »Jordens 
største helte«, en ny bør-
nebog, hvor eleverne fra 
specialklassen må redde 
de »normale« elever – og 
resten af menneskehe-
den – fra en invasion af 
klunk-morker.
Hvordan kan vi bruge 
fortællinger fra lærerlivet 
til at blive dygtigere og få 
det bedre med og i ar-
bejdet, spørger forfatter 
sven erik Henningsen i 
bogen »fortællinger fra 
klasserummet«, som 
vores anmeldere mener 
sætter fokus på det vig-
tige og det vanskelige og 
kommer med konkrete 
bud på, hvordan der kan 
arbejdes med det.

Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser af 
materialer til dit fagom-
råde. Gå til folkeskolen.
dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

autisme ingen hindring
Hvem kan, hånden på hjertet, ikke bruge 
ideer til at komme væk fra skærmen og 
ud i naturen? Men de uvante lugte og 
lyde kan overvælde børn med autisme og 
gøre udflugterne til en prøvelse for både 
børn og voksne. Thomas Neumann er na-
turvejleder og far til en pige med autisme. 
De to ting har inspireret ham til at skrive 
bogen »Gode naturoplevelser – for børn 
med autisme og særligt sensitive børn«.

Bogen koster 248 kroner og udkom-
mer 27. marts på forlaget Pressto.

Læs hele anmeldelsen på folkesko-
len.dk/526460

Bogen er skrevet af Ole Bjerglund og 
koster 150 kroner. Se mere på gege.dk

læs selv om Bertram
Bjarne Reuters rablende skøre bøger om 
Bertram og hans oplevelser er blevet mo-
derne børnebogsklassikere. Og nu er to 
af bøgerne, »Kidnapning« og »Rent guld i 
posen«, udkommet i læsebearbejdede ud-
gaver i Gyldendals serie »Læs mere selv«. 

Om en tidligere udgivelse i serien 
skrev Folkeskolens anmelder: »Denne 
læsepædagogisk tilrettelagte udgave er 
fint gennemført. De svære ord er forsy-
net med deleprikker, men heldigvis be-
varet … ikke helt nemme, men overkom-
melige for små, ambitiøse læsere«.
De to bøger koster 150 kroner stykket.

Hjælp til lektiehjælp
Det er ikke alle forældre, der har lige gode 
forudsætninger for at hjælpe deres børn 
med matematiklektierne. Men der er 
hjælp at hente i bogen »Forældremate-
matik – en opslagsbog til dig, der vil hjæl-
pe dit barn med matematik«. Der er tips 
og ideer til, hvordan man som forældre 
kan hjælpe med matematiklektierne på 
en måde, så den gode stemning bevares.

○   anmeldt af:  Janus neumann  

 

I Danmark er James Nottingham bedst kendt 
for sit samarbejde med John Hattie og plæde-
ringen for synlig læring. James Nottingham er 
også i denne bog ambassadør for synlig læring, 
og begrebet ligger som immanent fundament 
for bogen. Det er meningen, at de forskellige 
beskrevne teorier og læringsforløb skal kunne 
omsættes til direkte brug i klassen og hurtigt 
skabe en tydeliggørelse af elevernes læring, 
ikke mindst for dem selv. Nottinghams store 
force er, at han selv har stået i klasseværelset, 

○   anmeldt af:  Helene anDreasson Tornøe 

 

Malene Abildgaard og Julie Dufour har med de-
res »Byg, tegn & lær – med alverdens arkitek-
ter« begået en flot, fantasirig og ikke mindst in-
spirerende bog. Her bliver man som læser taget 
med ind i arkitektens forunderlige verden og får 
et indblik i, hvordan og hvorfor nogle af verdens 
mest spændende bygninger er blevet til – og så 
er det endda skrevet i børnehøjde.

Byg, tegn & lær   

•   malene abildgaard, Julie 
Dufour

•   280 kroner
•   192 sider
•   aBC forlag

Udfordrende læring  

•  James nottingham
•  398,75 kroner
•  228 sider
•  serie: undervisning og læring
•  Dafolo
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En udfordrende  kilde til inspiration
og derfor virker hans mange undervisningsfor-
slag som brugbare og konstruktive.

Bogen byder på en lang række af Notting-
hams forslag til, hvordan der skabes rammer for 
udfordrende læring i klasserummet, vel at mærke 
for alle elever uanset alder og fagligt niveau. Ved 
denne præsentation kunne man forledes til at tro, 
at Nottingham her kommer med det endegyldige 
svar på undervisningsdifferentieringens komplek-
se skisma, hvilket dog ikke er tilfældet i alle hen-
seender, men bogen må siges at være et seriøst 
og medrivende bud på, hvordan der kan skabes 
grobund for dynamiske kognitive læringsprocesser 
i klasseværelset. Disse kan ideelt set føres videre 
til andre læringsprocesser, hvor elever tager deres 
refleksioner videre med sig fremadrettet.

Ydermere bygger bogen et solidt teoretisk 
stillads op omkring undervisningsmetoderne, der 
får dem til at fremstå troværdige. Teorigrundla-
get omfatter pædagogiske klassikere som Lev 
Vygotskji, Jean Piaget og Jerome Bruner, men 
tilføjer også nyere forskere, hvoraf amerikanske 
Carol Dweck og hendes teorier om mindset igen-

nem bogen bliver et rigtig interessant bekendt-
skab. Det er blandt andet gennem Carol Dweck, 
at Nottingham relativt hurtigt får bragt teorierne 
ud i klasseværelset og omsætter dem til konkret 
undervisning. En anden styrke hos Nottingham er 
måden, hvorpå han kobler sine teorier sammen, 
så de i sidste ende udgør et bredt grundlag for 
det videre arbejde med udfordrende læring. Som 
underviser står man faktisk med nogle ideer til 
undervisningen, og de giver stof til efterrationali-
sering af egen praksis.

James Nottingham lægger op til en lidt utra-
ditionel tilgang til bogen, når han indbyder til, at 
man springer systematisk i bogens forskellige 
afsnit for derved at få et overblik over indholdet. 
Bogens sidste kapitel indeholder bud på lærings-
forløb på forskellige klassetrin, og her er megen 
inspiration at hente.

Jeg savner umiddelbart en gendrivelse fra 
Nottinghams side. En argumentatorisk bagdør, 
hvor han ser sine egne teorier i et mere kritisk per-
spektiv, end det er tilfældet. En af grundstenene 
i udfordrende læring er netop elevernes evne til 

kritisk, empatisk tænkning, og her kunne James 
Nottingham godt være mere eksemplarisk i for-
hold til eget mindset. Hans påstande er som sagt 
godt teoretisk såvel som pragmatisk underbygget, 
men hans konklusioner kan til tider forekomme 
for åbenlyse og selvfølgelige. De enkelte undervis-
ningsforløb er rene succeshistorier, og personligt 
bliver jeg inspireret af hans uomtvistelige evner 
som formidler, men jeg forundres også over, at 
hans metoder tilsyneladende ikke har nogen svag-
heder og faldgruber. Det ville jeg unægteligt gerne 
opleve i mit eget klasseværelse.

James Nottinghams bog, »Udfordrende læ-
ring«, er sidste skud på stammen i forlaget Da-
folos bogserie »Undervisning og læring«. Mine 
forbehold til trods fungerer bogen rigtig godt både 
i sig selv og i samspil med tidligere udgivelser i se-
rien. Vi præsenteres for flere af de temaer og me-
todikker, som serien tidligere har behandlet, her-
under feedback, synlig læring og undervisnings-
differentiering i almindelighed. I en travl hverdag 
er her en fagbog, der er til at gå til for de fleste.

Rigtig god læselyst. 

Bogen er ikke fyldt med færdige forløb 
til brug i undervisningen, men jeg vil vove at 
påstå, at både håndværk og design-lærerne, 
natur/teknologi-lærerne, matematiklærerne 
og billedkunstlærerne vil kunne se muligheder 
for en masse forløb med denne bog. Her er 
der grobund for at arbejde med måle-
stoksforhold, skalamodeller, iagtta-
gelsestegning, collager, materiel 
kultur og ikke mindst en masse 
herlig designprocesteori.

Bogen holder sig til idéfasen og planlæg-
ningsfasen, men forbinder de forskellige opga-
ver med en arkitekt og et bygningsværk. Her 
møder man nogle af de helt store arkitekter 

såsom Eames, Utzon, 
Eiffel og Ingels. 

Bogen er inddelt i ti forskellige opgaver, og her 
kan man eksempelvis bygge sig selv i skala 
1:50, bygge modeller i præfab eller lære noget 
om zoodesign. Endvidere er der forklaringer på 
skalamodeller, en materialeliste, et indblik i ar-
kitektens redskaber og en udførlig ordforklaring 
sidst i bogen.

Som underviser i såvel billedkunst som 
håndværk og design kribler det i mine fingre for 
at komme i gang med at arbejde med arkitek-
tur med mine elever efter at have læst denne 
bog, og den får hermed mine største anbefa-
linger. 
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   a n m e l d e l s e r

20 års erfaring med sanseintegration

Gratis Temadag
for lærere og pædagoger

Foredrag v/børneergoterapeut Connie Nissen,
sansemotorik.dk

”Sensorisk sarte skolebørn
– hvordan hjælper vi dem bedst

gennem skoledagen?”

Når børn reagerer anderledes end de fleste på sanse-

indtryk, medfører det ofte vanskeligheder for barnet 

selv og for de voksne, der er omkring barnet i hverda-

gen. Få mere viden og forståelse samt konkrete forslag 

til, hvordan vi kan hjælpe små og store børn med van-

skeligheder indenfor sensorisk bearbejdning, som at 

overreagere på harmløse sanseindtryk.

Protac byder på kaffe og kage.

Tid Onsdag 27.05.2015, kl. 12.30 – 16.30.

Sted Metropol, auditorium B012, Nyelandsvej 27
2000 Frederiksberg.

Tilmelding Senest den 19.05.2015 til
protac@protac.dk

Venligst oplys navn, arbejdssted, mail og tlf. nr. 
for hver deltager.

Ergoterapeut Pouel Thomsen fra Protac afslutter 
temadagen med et kort oplæg om sansestimule-
rende hjælpemidler i skolen

TEMADAG.Folkeskolen.17.03.15.indd   1 09/03/15   09.21

Voldsom roman  
giver læseren noget  
at tænke over

n  Dansk overbygning, skønlitteratur

»Fuck off/I love you« er en retrospek-
tiv fortælling med 16-årige Vemund 
som hovedfigur og fortæller. Han har 
fået fortælleopgaven af en psykolog 
efter et bevægende halvt års tid, hvor 
han totalt mistede styringen over sit 
liv. Vemund er en lidt veg teenager, 
der bor alene med sin mor lidt nord for 
Oslo, og han får aldrig rigtig markeret, 
hvem han egentlig er. Hans motto er 
»fint med mig«, og derfor er han et let 
offer, da den unge kriminelle Two-Face 
samler en gruppe store drenge, der – 
viser det sig – skal sørge for at gøre 
helvede hedt for indvandrere i Norge.

Vi får ikke noget at vide om Ve-
munds far, men man mere end aner, 
at moderen har psykiske problemer 
– måske med baggrund i et kuldsejlet 
kærlighedsforhold – og på et tids-
punkt bliver hun indlagt på psykia-
trisk afdeling. Vemund bliver efter de 
voldsomme oplevelser med overfaldet 
på indvandrerne indlagt på ungdoms-
psykiatrisk afdeling.

Two-Face, der i øvrigt er en tik-
kende bombe, inviterer Brian, hans 
lillebror, Karl, Daniel og Vemund på en 
tur med Oslo-båden med alt betalt til 
København. »Prisen« er en tvungen 
tatovering til alle i gruppen med et 
kors og et sværd, der skal symbolisere 
sammenholdet i gruppen.

Straks de kommer tilbage fra Kø-
benhavn, åbenbarer Two-Face sin 

planlægning af et overfald på nogle 
muslimer i byen, og gruppen – Two-
Face og Brian – går i gang med 
overfaldet, mens Vemund og Karl 
og Daniel forholder sig afventende i 
periferien. Two-Face opfordrer dem 
flere gange til at komme ind i kampen 
med de muslimer, han er i gang med 
at chikanere. Pludselig fanger bordet 
for Vemund, og han må finde ud af, 
hvad han vil. På et tidspunkt glider 
et bat ud af hænderne på Two-Face, 
Vemund samler det til Two-Faces 
udelte tilfredshed op, men bruger det 
højst overraskende.

»Fuck off/I love you« er en strå-
lende og velskrevet lille roman med en 
flot tegnet Vemund i forgrunden. Som 
læser forstår man hans vanskelighe-
der, men man ønsker også for ham, at 
han vil kunne træde i karakter og sige 
NEJ med store bogstaver – og det gør 
han så til allersidst på en højst voldelig 
og voldsom facon.

Romanen er elementært spæn-
dende – skrevet på en kortfattet og 
koncis måde, gør et stærkt indtryk på 
sin læser og indeholder en masse in-
teressante refleksioner over vold med 
mere. Hvilken indflydelse har arv og 
miljø på en persons livsbane? Og kan 
man bryde et mønster?
Vemund – og læserne ikke at for-
glemme – har fået noget at tænke 
over og forholde sig til. 

fuck off/I love you   

•   lars mæhle
•   199 kroner
•   166 sider
•   Vild maskine

Det er altid dejligt at få en roman i hænderne, hvor 
man fra allerførste side er aldeles på det rene med, 
at her er noget med en helt speciel høj karat og  
kvalitet. Sådan har jeg det med »Fuck off/I love you«.
○   anmeldt af:  BenT rasmussen
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PRIS 85 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
LÆS MERE PÅ TIVOLI.DK/SKOLER

Du kan tage din indskolingsklasse med i Akvariet, 
hvor den sprælske havfrue Una holder til, eller dine 
elever kan gå i H. C. Andersens fodspor, hvis du er 
lærer på mellemtrinet. Som lærer i udskolingen kan du 
tage din klasse med på en rundtur i den gamle Have, 
hvor I får indblik i 1800-tallets København.

Vi tilbyder også forløb med fokus på matematik, 
natur/teknik, dansk og kreative fag. Undervisnings-
forløbene understøtter de nye Fælles Mål for 
folkeskolen.

UNDERVISNING
I TIVOLI
TIVOLI TILBYDER HANDS ON LÆRING FOR ELEVER
FRA 0. – 10. KLASSETRIN. UDVALGTE FORLØB
ALLEREDE FRA D. 2. FEBRUAR

n  Historie

I forordet til sin roste bog »Krigen 
1914-1918« skrev historikeren 
Henrik Jensen fra Roskilde Uni-
versitet: Med krigen blæstes låget 
af Pandoras æske. Der var ingen 
ende på de efterfølgende ulykker, 
de kom med ketchupeffekt: russisk 
revolution, leninisme, stalinisme, 
Gulag, fascisme, nazisme, anden 
verdenskrig, racisme, koncentra-
tionslejre, holocaust, atombombe. 
Fremtidens historikere vil måske 
for overblikkets skyld samle ulyk-
kerne under én hat: den europæ-
iske katastrofe 1914-1918.

Når forlaget Alinea vælger at 
udgive en bog i serien »Punkt på 
tidslinjen« om første verdenskrig 
for de ældste elever, skulle der så-
ledes være nok at tage fat på. For-
laget har imidlertid valgt en dansk 
national synsvinkel og koncentrerer 
sig, som det også fremgår af titlen, 
om Danmark under første verdens-
krig. Det kan der også være ræson 
i, da bogen er tænkt som ekstra-
materiale. Bogen foregiver ikke at 
være hovedkilden til arbejdet med 
første verdenskrig.

Den danske nationale synsvinkel 
understreges af den konsekvente 
brug af »vi«. »Vi var neutrale«, »Vi 
var ikke med i krigen«, »Vores forsvar 
måtte udbygges«, »Vi solgte æg og 
bacon til England« og så videre.

Men holder forestillingen om 
et dansk folk, så det giver mening 
at omtale aktører under første 
verdenskrig med et »vi«? Denne 
anmelder vil gerne holdes udenfor. 
Jeg har aldrig solgt hverken æg 
eller bacon og tilhører ikke noget 
dansk nationalt folkefællesskab. 
Gør børnene født omkring 2000 
det?

På trods af tekstens tilnær-
melse til talesprog er den ikke let at 
læse. For mange begreber, navne 
og begivenheder forudsættes be-
kendt af de 14-15-årige. For den 
voksne læser generer tekniske fejl 
og enkelte formuleringer. Danske 
skibe sejlede ud for at »plumpe« 
miner. »Hercegovina-Bosnien« i 
stedet for Bosnien-Hercegovina.

Bogens stærke side er de 
mange billeder. Alene på grund af 
billederne kunne bogen have en in-
teresse for målgruppen. Måske kan 
de mange billeder pirre elevernes 
nysgerrighed. 

1914-18   

     

»Vi solgte æg  
og bacon«

•   Birgit knudsen
•   206,25 kroner
•   72 sider
•   serie: Punkt på tidslinjen
•   alinea

National vinkel på første verdenskrig er  
problematisk på grund af en ikke helt menings-
fuld insisteren på et dansk folkefællesskab.
○   anmeldt af:  niels CHrisTian HeBsGaarD
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Nummer 8: Tirsdag den 14. april 2015
Nummer 9: Fredag den 24. april 2015
Nummer 10: Fredag den 8. maj 2015
Nummer 11: Tirsdag den 26. maj 2015
Nummer 12: Tirsdag den 9. juni 2015
Nummer 13: Tirsdag den 4. august 2015
Nummer 14: Tirsdag den 18. august 2015
Nummer 15: Tirsdag den 1. september 2015
Nummer 16: Tirsdag den 15. september 2015
Nummer 17: Tirsdag den 29. september 2015
Nummer 18: Tirsdag den 13. oktober 2015
Nummer 19: Tirsdag den 27. oktober 2015

DeaDlines for
stillingsannoncer

2015

korte meddelelser

personalia

anders Balle fylder 65
Skoleledernes formand 
gennem godt seks år, 
Anders Balle, fylder 65 

år den 20. april. Anders 
Balle er uddannet lærer 
fra Jelling Seminarium 
i 1972. Han har været  
skoleleder på Bording 
Skole i Ikast-Brande 
Kommune fra 2000 og 
fra 2006 næstformand 
i Lederforeningen. Da 
Lederforeningen og 
Danmarks Skoleleder-
forening blev samlet i 
én forening i 2007, blev 
Anders Balle formand. I 
marts 2014 overlod han 
posten til sin næstfor-
mand, Claus Hjortdal. 
Anders Balle holder af at 
gå i Det Kongelige Teater 
og af at høre klassiske 
koncerter – særligt efter 

at han for seks år siden 
blev gift med en kvinde, 
som synger i Det Fynske 
Kammerkor. Anders Balle 
er nu deltidsansat som 
seniorkonsulent i Teach 
First Denmark, hvor han 
skal engagere univer-
sitetskandidater som 
undervisere i folkeskolen, 
samtidig med at de får 
en egentlig læreruddan-
nelse.

pai@dlf.org 

Blokade mod Qeqqata Akademi
Den grønlandske lærerorga-
nisation Imak har iværksat 
en blokade over for Qeqqata 
Akademi.

Imaks bestyrelse har for-
gæves forsøgt at få Qeqqata 
Akademi til at indgå en aftale 
om løn- og ansættelsesvilkå-
rene for leder og undervisere 
ansat på Qeqqata Akademi. 

Lærernes Centralorgani-
sation (LC) har besluttet at 
etablere sympatiblokade over 
for Qeqqata Akademi. Derfor 

må heller ikke medlemmer af 
organisationer i LC søge eller 
tage et job på skolen.

Det betyder, at intet 
medlem af Danmarks Lærer-
forening må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved 
Qeqqata Akademi. Brud på 
sympatiblokaden kan med-
føre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom ret-
ten til senere at blive medlem 
af Danmarks Lærerforening 
kan fortabes.

Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisa-
tion har iværksat blokade 
over for UCplus’ sprogcen-
tervirksomhed. Uddan-
nelsesforbundet har siden 
primo 2012 forsøgt at opnå 
overenskomstdækning af 
undervisningen med UCplus, 
men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samt-
lige medlemmer af LC’s 
medlemsorganisationer — 
herunder Danmarks Lærer-

forening — og indebærer, at 
intet medlem må søge eller 
lade sig ansætte i stillinger 
ved UCplus. Blokaden trådte 
i kraft ved døgnets begyn-
delse den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening 
og Gymnasieskolernes Læ-
rerforening har iværksat 
sympatiblokade, så deres 
medlemmer også er omfat-
tet.

Foto: Stig Nielsen
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 Lederstillinger 

Udstråler du ro og kan du skabe overblik i en travl hverdag?

Danehofskolen er en 3-4-sporet folkeskole placeret på to 
matrikler (afd. Nyborg og afd. Vindinge). Skolen har omtrent 
680 elever med forskellige nationaliteter fordelt på 0.-9. år-
gang. Du vil få det overordnede ansvar for ca. 80 medar-
bejdere. Danehofskolen har i sin nuværende form eksisteret 
siden august 2011. 

En af de store opgaver for den nye skoleleder bliver at 
fortsætte implementeringen af folkeskolereformen i dialog 
og samarbejde med skolens medarbejdere og bestyrelse. 
Skolelederen skal blandt andet have fokus på målstyret un-
dervisning, inklusion og samarbejde med lokalområdet.

Hvem søger vi?
• En leder med fagligt og pædagogisk overblik, som brænder
 for pædagogisk ledelse og som formår at videreføre de
 mange gode udviklingsindsatser, som allerede er igangsat
 på skolen de seneste år
• En leder med gode samarbejdsevner, empati og gennem-
 slagskraft
• En leder, der er nærværende, anerkendende og tydelig, og
 som er dygtig til at kommunikere med medarbejdere, 
 forældre og bestyrelse 
• En leder, der har indblik i og forståelse for betydningen
 af en skoles samlende kultur, når skolen er fordelt på to
 matrikler, og som sammen med medarbejderne og ledelses-
 teamet kan fortsætte udviklingen 
• En leder, der vægter både elevers og medarbejderes trivsel
 højt
• En leder, der er læreruddannet, og som er vant til at færdes
  i en politisk styret organisation. Du har meget gerne  
 ledelseserfaring fra en større skole og viden om ledelse af  
 forandringsprocesser. Du har kendskab til økonomistyring, 
 herunder budgetlægning og budgetopfølgning

Vi kan tilbyde dig
• En udviklingsorienteret skole, hvor vi er kommet godt i  
 gang med implementeringen af de forskellige elementer af
 skolereformen
• Dygtige og dedikerede medarbejdere, som brænder for at  
 gøre en forskel for elevernes trivsel og læring
• Et engageret ledelsesteam bestående af en viceskoleleder,
  to afdelingsledere, en SFO-leder og en daglig SFO-leder  
 på afdelingen i Vindinge
• En engageret og udviklingsorienteret skolebestyrelse

Læs mere om Danehofskolen på: www.danehofskolen.dk 

Kommunens skolepolitik fi nder du på www.nyborg.dk 

Læs hele stillingsopslaget og søg elektronisk på www.ny-
borg.dk/job. Ansøgningsfrist: 26. april 2015. Forventet 
tiltrædelse 1. august 2015.

SKOLELEDER TIL DANEHOFSKOLEN

Charlotteskolen søger en pædagogisk leder, der kan 
videreudvikle vores skole i samarbejde med engagerede og 
dygtige medarbejdere, søde børn og en aktiv skolebestyrelse. 
Ansættelse 1. juni 2015.

STILLINGEN SOM PÆDAGOGISK LEDER
Som pædagogisk leder indgår du i et velfungerende ledelses- 
team, der foruden dig består af skoleleder, souschef/admini- 
strativ leder, SFO-leder og sekretariatsleder. Som pædagogisk 
leder vil du primært være tilknyttet opgaver, hvor du skal sikre
pædagogisk udvikling og kvalitet i undervisningen, være tov- 
holder på pædagogiske forandringsprocesser, afholde samtaler 
med forældre, elever og medarbejdere, og sammen med det 
øvrige ledelsesteam skabe overblik over vores mange opgaver.

CHARLOTTESKOLEN
Charlotteskolen er en folkeskole med ca. 540 elever fordelt på 
0.-9. klassetrin samt en specialklasserække. Derudover har 
skolen 4 modtageklasser, der dækker 0.-10. klasse. Skolen har 
gang i en række større udviklingsprojekter bl.a. Høje-Taastrup 
Kommunes kvalitetsløft på 0-18 års området: ”Morgendagens 
Børne- og Ungeliv”.

VI TILBYDER: et job med mange spændende udfordringer 
– en plads i et dynamisk ledelsesteam – du får indflydelse 
på Charlotteskolens udvikling og fremtid – du deltager i det 
fælleskommunale lederforum.

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Du kan læse mere om stillingen, samt om Charlotteskolen 
på skolens hjemmeside www.charlotte-skolen.skoleintra.dk 
eller kontakte skoleleder Minna Thøgersen på tlf. 4335 2340 
for yderligere oplysninger. Såfremt du er interesseret i at se 
Charlotteskolen, kan vi tilbyde en rundvisning d. 14. april efter 
kl. 16 eller 20. april mellem kl. 12-18, efter forudgående aftale. 

ANSØGNINGSFRIST
Der er ansøgningsfrist onsdag d. 22. april kl. 12. Ansøgning 
med dokumentation for uddannelse og CV sendes elektronisk 
via Høje-Tåstrup Kommunes hjemmeside www.htk.dk under 
ledige stillinger. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag 
d. 23. april og tirsdag d. 28. april. 

Vil du være pædagogisk  
leder på Charlotteskolen  
– en skole i udvikling 

P Æ D A G O G I S K  L E D E R

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!
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Speciallærer/ordblindelærer til Center for 
Specialundervisning, CSU Holbæk, Kommu-
nikationscentret
 
Center for Specialundervisning, CSU Holbæk, søger pr. 1. maj 
2015 speciallærer/ordblindelærer til fuldtids konsulentstilling 
med foreløbig tjeneste ved centrets afdeling i Nykøbing Sj.
 
Center for Specialundervisning, Holbæk Kommune, tilbyder 
primært specialundervisning og andre specialpædagogiske 
ydelser til unge og voksne efter en række lovgivninger. Centret 
har desuden fritidsklub og bo-afdeling samt en række indtægts-
dækkede tilbud til stat, region, kommuner og private institutio-
ner under forskellige love og paragraffer. Centret har et samlet 
personale på ca. 95 personer. CSU Nykøbing Sj. er en del af 
Kommunikationscenter CSU Holbæk, placeret i Annebergparken 
i Nyk. Sj. Afdelingen varetager følgende opgaver:
 
• Ordblindeundervisning
• Afdækning af uddannelsesparathed for psykisk sårbare 

unge mellem 18-30 år 
• Undervisning efter Lov om kompenserende specialunder-

visning for voksne

Læs mere om CSU Holbæk på www.csu-holbaek.dk
 
Stillingsbeskrivelse
Vi har brug for en speciallærer der:
• kan teste og udrede for dysleksi samt undervise i brugen 

af de nyeste kompenserende teknologiske hjælpemidler, 
og som har lyst til at videreudvikle og ”brande” tilbuddet i 
lokalområdet

• har kvalifikationer og lyst til at arbejde med psykisk sår-
bare unge, og hjælpe dem med at blive klar til uddannelse/
beskæftigelse

• har gode pædagogiske relationskompetencer og kan møde 
kursister med anerkendelse og rummelighed.  

Kvalifikationer
Du skal:
• være læreruddannet/speciallærer og/eller ordblindelærer/

audiologopæd
• kunne trives i forandringsprocesser, have humoristisk sans, 

engagement, ansvarlighed samt en robust psyke.
• have lyst til løbende kompetenceudvikling og nye udfor-

dringer
• have gode samarbejdsevner
• brænde for at undervise og støtte samfundets mest ud-

satte grupper 

Der er løbende supervision af ekstern superviser.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. maj 2015 (eller snarest derefter) som konsu-
lent 37 timer henhold til gældende overenskomst.  
Ansøgningsfrist: 24. april 2015 – senest kl. 12.00. 
Samtaler: Forventes afholdt uge 18
 
Yderligere oplysninger
Kontakt afdelingsleder, Anne-Mette Haghfelt - tlf. 72 36 37 00 
/ 59 91 38 45  - eller evt. centerleder, Torben Gybel Jensen, 
tlf. 72 36 36 07 - for yderligere information om stillingen eller 
aftale om besøg.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på: 
www.holbaek.dk/ledigestillinger.

 Lærerstillinger  Lederstillinger 

Rønde Privatskole er en overbygningsskole med 250 elever fra 
7. til 10. klasse og 18 engagerede lærere.
Vi har tre spor i 7., 8. og 9. årgang og et spor i 10. årgang.
Skolen er en gymnasieforberedende, ambitiøs skole med et 
højt fagligt niveau. Rønde Privatskole deler bygninger og har et 
tæt samarbejde med Rønde Gymnasium.

Har du stærke lederevner og lyst til at stå i spidsen for en velfun-
deret og økonomisk sund privatskole med traditioner og en boglig 
profi l?
Er du visionær, klar til at bringe dine kompetencer i spil og levere 
resultater?
Så er du måske den nye skoleder til Rønde Privatskole, der ligger 
25 km fra Århus i et miljø med en række andre uddannelsesinstitu-
tioner.

Med reference til bestyrelsen kommer du til at stå i spidsen for både 
at videreudvikle og drive en boglig funderet skole med en stærk 
international profi l, og samtidig fastholde respekten for skolens 
eksisterende kultur og værdier.

Du skal drive en udadvendt og aktiv profi lering af skolen, og som en 
markant netværksperson skaber du relationer og partnerskaber med 
andre uddannelsesinstitutioner til fordel for skolens elever, ligesom 
du praktiserer en synlig og inddragende ledelsesstil med evne til at 
håndtere medarbejdernes input, mange idéer og forskelligheder.

Du har gennemslagskraft, udviser tydelighed i din adfærd og dine 
visioner på en måde, der skaber ejerskab, respekt og motivation – 
både hos medarbejdere, elever, forældre og omverdenen.

Du får direkte personaleansvar, herunder kompetenceudvikling, for 
medarbejderstaben, der tæller 24 engagerede lærere og teknisk 
administrativt personale.

Du har allerede nu en solid ledelseserfaring, gerne med dokumen-
teret lederuddannelse, og du har både et stort hjerte og væsentlig 
faglig indsigt i forhold til at arbejde med undervisning og mål for 
elever i 7.-10. klasse.

Du kommunikerer tydeligt, både mundtligt og skriftligt, og du har 
økonomisk indsigt og forståelse.

Du har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, det kan 
være læreruddannelse, pædagogikum, DPU eller tilsvarende. Din 
uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, vigtigst er et 
solidt pædagogisk fundament.

Vi tilbyder til gengæld: 
• Veluddannede medarbejdere med høj faglighed og drive i for-
 hold til elevernes trivsel og udvikling
• Motiverede elever med stor parathed for deres egen faglige og  
 personlige udvikling frem mod en ungdomsuddannelse
• Positivt engagerede forældre
• Spændende lærings- og studiemiljø i samarbejde med Rønde  
 Gymnasium
• En skole i rivende udvikling, med blik for den stigende interna- 
 tionalisering af vores hverdag, og med Cambridge International  
 Eksaminations forløb 7.-9. kl. i engelsk og tysk.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesformand 
Lis Korsbjerg 89 38 15 70 eller konstitueret skoleleder Per Dalbach 
40 15 19 99.

Ansøgningsfrist 1. maj 2015 med ansættelse fra den 1. august 
2015.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og 
LC. Afl ønningen fi nder sted i intervallet 410.611 kr. - 492.334 kr. 
(01-04-2014).

Ansøgning sendes til kontor@roende-privatskole.dk

Skoleleder søges til Rønde Privatskole
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 Lærerstillinger 

Læsekonsulent 
Roskilde Kommune søger en læsekonsulent til 0-16-års 
området primært med fokus på den almene undervis-
ning i folkeskolen. 

Vi søger en der kan bringe sin høje læseteoretiske viden 
i spil i matrixorganisationen og anvende relevante 
tværfaglige kompetencer til at projektlede, planlægge, 
koordinere og evaluere udviklingsopgaver i forhold til 
kommunens praksisindsatser på skriftsprogsområdet 
indenfor det almenpædagogiske område. 

Læs det fulde stillingsopslag på www.roskilde.dk/job
Ansøgningsfrist er den 30. april 2015.

www.roskilde.dk/job

Er du parat til livet på en efterskole i udvikling?

Du skal kunne undervise i engelsk, tysk og dansk og gerne 
kristendom fra d. 1. august 2015.

For stillingen gælder:
• Du skal kunne identificere dig med skolens kristne
• værdigrundlag.
• Du skal være parat til at indgå i et forpligtende og
• udviklende samarbejde.
• Du vil møde en efterskole, hvor det enkelte menneske
 betyder meget, og hvor vi har fokus på erhverv og   
 uddannelse for den enkelte.
• Du vil møde 90 unge mennesker i 8.,9. og 10. klasse.
• Du vil møde en flok engagerede medarbejdere, som
 glæder sig til at møde dig.
• Du vil få mulighed for at være med i et rivende udvik-
 lingsarbejde – med mange nye tanker.
• Du vil komme til en skole med gode rammer, også 
 for naturfag.

Borremose Erhvervsefterskole er oprettet af FDF, IM, 
KFUM og KFUK, samt Y´s men Club i Himmerland.

Der kan tilbydes en tjenestebolig.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finans-
Ministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag 
d. 30. april 2015. Ansættelsessamtalerne vil finde sted 
fredag d. 8. maj 2015.

Henvendelse til skolens forstander Poul Johansen, 
Løgstørvej 170, Kgs. Tisted, 9610 Nørager, tlf. 98656044
eller 23446561 / pj@borremose.dk

- søgEr lærEr

Friskolelærer søges til fysik/kemi, biologi og geografi.
Vi søger en dygtig og engageret lærer til ansættelse 

1. august 2015 i en fast stilling med: fysik/kemi, biologi, 
geografi og evt. andre fag.

Efterskolelærer søges til fransk.
Vi søger en deltidslærer til fransk i vores efterskole 

pr. 1. august 2015.
Læs mere om skolen og stillingerne på

www.vhfe.dk ; www.efterskole.nu 

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger fås ved forstander
Henrik Dahl tlf. 5885 9100
Ansøgningsfrist d. 30. april. 

Ansøgningen sendes
til hd@vhfe.dk.
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 Lærerstillinger 

Sætter du elevernes forudsætninger og nysgerrighed 
i centrum i din undervisning? Har du fokus på alle 
elevers evne til “at lære at lære” mere? Er du optaget 
af at udvikle din praksis i et fagligt og professionelt 
fællesskab? Hvis ja, så er en lærerstilling i Rudersdal 
Kommune måske noget for dig. Vi vægter, at

• Du har interesse for relevant forskning og besidder  
 sociale- og relationelle færdigheder og brænder 
 for og er stolt af at være lærer. 
• Du besidder stor didaktisk viden og mestrer den i
 dagligdagen. 
• Du er optaget af at kunne tilpasse din undervisnings-
 praksis til elevernes behov, og du evner at forstå og  
 handle på deres adfærd.
• Du er optaget af og engageret i de muligheder, 
 digitalisering giver.

Du er indstillet på et tæt og udviklende teamsam-
arbejde om de elevgrupper og fag, du arbejder med. 
Det er her, at du udvikler din praksis, deler dine erfa-
ringer og drøfter effekten af din praksis. Din daglig-
dag vil være præget af arbejdsglæde, afprøvning af ny 
praksis og oplevelse af merværdien i et velfungerende 
team-samarbejde.

Karriereveje og digitalisering
Skolerne har brug for dygtige praktikere, som alle 
medarbejdere kan trække på. I Rudersdal Kommune er 
der ressourceteams, der kan sparre med dig i forhold 
til børn med særlig behov. Endvidere er der pædago-
gisk uddannede vejledere på alle skoler i læsning, 
dansk, matematik, naturfag, fremmedsprog, 
specialpædagogik og bevægelse. 

Der er også kommunale netværk i de musisk/kreative 
fag. Har du dokumenterede kompetencer indenfor nog-
le af disse områder, kan en sådan funktion indgå i din 
stilling på fl ere af skolerne.

Rudersdal Kommune er en såkaldt 1:1 kommune, hvor 
alle elever på 3.-8. klassetrin har deres egen kommu-
nalt fi nansierede digitale enhed, og alle medarbejdere 
har naturligvis også deres egen digitale enhed. Digi-
taliseringen giver helt nye muligheder for elevernes 
læring. 

Eleven i centrum for alle skolens aktiviteter
Den enkelte elevs kompetencer og forudsætninger er 
udgangspunkt for alle aktiviteter på skolerne. Vi skal 
udvikle og bevare elevernes nysgerrighed, mod på 
livet og lyst til mere læring, og vi har et centralt fokus 
på elevens evne til at lære at lære i en verden, hvor 
mængden af viden stiger hele tiden. Eleverne kan rigtig 
meget selv, når de har tilegnet sig læringsstrategier - 
og det er uanset, om vi arbejder med faglige-, sociale 
eller personlige kompetencer. Elevernes bevidsthed 
om egen læring og udvikling er afgørende for deres 
selvindsigt og selvværd.

Læs mere om:
De enkelte skolers stillingsopslag: www.rudersdal.dk
Skoleudvikling: www.skolespring.dk

Rudersdal Kommune søger lærere, der er optaget af elevernes læring og udvikling

Er du ambitiøs på 
elevernes vegne?
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 Lærerstillinger 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfor-
dringer som lærer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi forventer at du
• er seminarieuddannet lærer
• er positiv, engageret og igangsættende 
• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre 
• kan se muligheder frem for begrænsninger
• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
• kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i en  
 afdelingsopdelt skole

Vi kan tilbyde dig
• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og  
 faglig udvikling
• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling
 er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune,
 hvor skoleområdet har høj politisk prioritet
• god opbakning som ny lærer på skolen
• gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
• gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
• gode videreuddannelsesmuligheder

SKOLEN I TASIILAQ
Tasiilami Alivarpi er Tasiilaqs byskole med ca. 430 elever og 29 klasser 
fordelt i 4 afdelinger og med i alt ca. 50 undervisere. Skolen, som er 
beliggende på Grønlands østkyst i det største bysamfund Tasiilaq med 
ca. 2000 indbyggere, er dermed den største kulturbærende institution i 
Østgrønland. 

Skolens indsatsområder er forældresamarbejde, teamsamarbejde, effek-
tiv pædagogik og skolens værdier. Vi har i de sidste fem år arbejdet på at 
udbygge teamsamarbejdet omkring de enkelte klasser og samtidig styrke 
samarbejdet med forældrene, således at Tasiilaq Skole er et trygt og rart 
lærested for alle skolens elever. Hertil kommer at alle klasser har et sæt 
værdier som de løbende evaluerer og ændrer efter behov. Endelig har 
lærerne på yngste og mellemtrinnet gennemgået kurser i effektiv pæ-
dagogik.

Skolen ønsker lærere der kan undervise i dansk, specialundervisning og 
på begyndertrinnet.

Henvendelse til Fungerende skoleinspektør Anna Kúko 
Tlf. (+299) 36 78 01, E-mail: anko@sermersooq.gl

SKOLEN I ITTOQQORTORMIIT
Ejnar Mikkelsenila Aluarpia ligger i Ittoqqortormiit på den grønlandske 
østkyst . Byen har ca. 450  indb., hvoraf ca. 50 er elever på byens skole. 
Ejnar Mikkelsenila Aluarpia er afdelingsopdelt: Trin 1(1.-3.kl) trin 2 
(4.-7.kl) og Trin 3 (8.-10.kl.) Endvidere 1 specialklasser. Skolens fysiske 
rammer er renoveret i 2001, og skolens IT blev opgraderet i 2008.

Skolen ønsker lærer der kan undervise i grønlandsk, dansk, engelsk, 
idræt og almindelige skolefag.

Hjemmeside for Ejnar Mikkelsenila Aluarpia: www.ema.gl

Henvendelse til Konstitueret skoleinspektør Kaali Siegstad 
Tlf. (+299) 36 78 61, E-mail: ksie@sermersooq.gl 

Ansættelse
Er du tjenestemandsansat i Grønland i dag, har du således mulighed for 
at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. 
Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskom-
stansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønan-
ciennitet efter bestået lærereksamen.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt 
aftale om gruppeliv.

Ansættelsen sker på særlige åremålsvilkår efter gældende regler.
Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes 
familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får 
flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Se i øvrigt beskrivelse af den grønlandske folkeskole, herunder ansæt-
telsesforhold på KANUKOKAs hjemmeside (De grønlandske kommuners 
Landsforening): http: www.kanukoka.gl/

Der kan til stillingen anvises bolig
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fungerende skole-
inspektør i Tasiilaq Anna Kúko Tlf. (+299) 36 78 01, E-mail: anko@
sermersooq.gl og Konstitueret skoleinspektør i Ittoqqortoormiit Kâle 
Siegstad Tlf. (+299) 36 78 61, E-mail: ksie@sermersooq.gl. Yderlige-
re oplysninger vedrørende bygderne Isortoq, Kulusuk, Kuummiut, Ser-
miligaaq og Tiniteqilaaq bedes rettet til skolechef Hans Peter Broberg, 
Tlf. (+299) 36 73 00 E-mail: atu@sermersooq.gl 

Sådan søger du
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, ansøgningen kan også fremsendes 
med bilag til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole, Kommuneqarfik 
Sermersooq, Postboks 1005, 3900 Nuuk, E-mail: atu@sermersooq.gl 

Ansøgningen skal være Forvaltningen for Børn, Familie og Skole i hænde 
senest fredag den 10. april 2015. Ansøgningen bedes fremsendt med 
luftpost eller elektronisk. Bemærk fra Danmark gælder særlige takster til 
Grønland.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere 
i folkeskolen i Grønland.

Interesserede kan evt. se overenskomsten på følgende hjemmeside: 
www.kanukoka.gl under emnet: “Personale, løn og arbejdsmiljø”.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ HAR BRUG FOR LÆRERE
- både til kommunens byskoler i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og bygdeskoler i Isertoq, Kulusuk, Kuummiut,

Sermiligaaq og Tiniteqilaaq i Østgrønland til dansk, matematik, engelsk, fysik og almindelige skolefag.
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

 Stillinger ved andre institutioner 

IDRÆTSEFTERSKOLE  HÅNDBOLDTRÆNER
SØGER

SØS idrætsefterskole søger pr. 1. august 2015 en fagligt stærk og engageret håndboldtræner, der brænder for at være med til at skabe gode resultater. 

VI TILBYDER..
•  en spændende og udfordrende 

stilling på en velfungerende 
og progressiv idrætsefterskole 
med et højt aktivitetsniveau

•  et dynamisk medarbejderteam 
og 130 dygtige og forventnings
fulde 10. kl. elever

•  en skole, der lægger vægt på et 
fagligt højt niveau i alle fag

TIL GENGÆLD FORVENTER VI..
•  at du har masser af håndbold

erfaring og gerne trænerud
dannelse

•  at du kan undervise i et eller 
flere af skolens boglige fag: 
tysk, fysik, engelsk, dansk og 
matematik samt interesse
betonede valgfag

•  at du er engageret, initiativrig 
og ansvarsfuld

•  at du brænder for undervis ning 
og samvær med eleverne

Samtaler gennemføres umiddelbart herefter. 
Ansættelse sker efter gældende regler og overenskomsten mellem 
Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan fås på www.soes-idraet.dk eller ved 
henvendelse til forstander Lissi Braae, tlf. 56 31 20 90.

ANSØGNINGSFRIST: 
23. APRIL 2015

Egholt Skole består af 2 afdelinger, én afdeling ligger på Næst-
vedvej 78 i Sorø og én afdeling på Niløseholm i Dianalund. 

Egholt Skole er normeret til i alt 18 elever i grundskolen. Vores 
målgruppe er udsatte børn og unge, primært med sindslidelser, 
der har været i behandling i det psykiatriske system.

Egholt består også af et Opholdssted samt et Bo- og Dagtilbud 
for (unge) voksne, der bl.a. driver et landbrug med 25 tdr. 
land, dyr og have som et økologisk brug. Pt. bor alle elever og 
studerende på Egholt. Egholt Skole arbejder tæt sammen med 
de andre afdelinger. 

Vi arbejder tværfagligt og aldersintegreret med hensyn til elev-
ernes behov - miljøterapeutisk, og  psykodynamisk - anerkend-
ende, rummelige, inkluderende og realitetskorrigerende.

Stillingen skal søges ud fra det fulde opslag på vores hjemme-
side www.egholt.dk eller på www.laererjob.dk.

Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag d. 23. april 
2015 kl. 12.

Egholt søger lærer til intern skole og 
STU for børn og unge 10-18/25 år

EGHOLT - Næstvedvej 78a - 4180 Sorø 
www.egholt.dk

oddense Skole og dagtilbud, Skive kommune

Genopslag – leder

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 14517

kirstine Seligmanns Skole, Vejle kommune

Leder for indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 15568

Ullerup bæk Skolen, fredericia kommune

Leder til ressourcecenter

§ ansøgningsfristen er den 15/04/15

Net-nr. 15567

Ullerup bæk Skolen, fredericia kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 15/04/15

Net-nr. 14543

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Fire skoleledere og to viceskoleledere

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 15554

PPr kolding, kolding kommune

Pædagogisk konsulent

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 15546

Institut Sankt joseph, københavns kommune

Ledige lærerstillinger på Institut Sankt Joseph

§ ansøgningsfristen er den 14/04/15

Net-nr. 15581
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Hf & VUC fYN, odense kommune

Læreruddannede til AVU/FVU

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 15564

Idrætsefterskolen Ulbølle, Svendborg kommune

Lærere til efterskole og STU

§ ansøgningsfristen er den 13/04/15

Net-nr. 14529

kirstine Seligmanns Skole, Vejle kommune

2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 15569

favrskov kommune

Lærer til Favrskov Kommunes folkeskoler

§ ansøgningsfristen er den 29/04/15

Net-nr. 15558

Østhimmerlands Ungdomsskole, rebild kommune

Musiklærer søges til musikskabende linje

§ ansøgningsfristen er den 05/05/15

Net-nr. 15549

busses Skole, Gentofte kommune

Lærer med ansættelse fra 1. august 2015

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 14526

CPH WeST, ballerup kommune

CPH WEST søger lærere til Talent:10

§ ansøgningsfristen er den 14/04/15

Net-nr. 14527

drosthuset dyssegaarden, fredensborg kommune

Dyssegården søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 14521

Idrætsefterskolen klintsøgaard, odsherred kommune

Efterskolelærer dansk og outdoor/adventure

§ ansøgningsfristen er den 20/04/15

Net-nr. 15547

Skolecenteret, egedal kommune

Lærer til læsekompetencecenteret

§ ansøgningsfristen er den 04/05/15

Net-nr. 15575

Hornbæk Skole, Helsingør kommune

Engelsktalende sprognørd

§ ansøgningsfristen er den 22/04/15

Net-nr. 15545

frederiksberg Privatskole, rødovre kommune

Lærer til fast ansættelse

§ ansøgningsfristen er den 13/04/15

Net-nr. 14539

Hindholm Privatskole, Næstved kommune

3 lærere til skoleåret 2015/16

§ ansøgningsfristen er den 17/04/15

Net-nr. 14516

Højbo friskole, kalundborg kommune

Højbo Friskole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 18/04/15

Net-nr. 14532

Institut Sankt joseph, københavns kommune

International Bilingual Program

§ ansøgningsfristen er den 16/04/15

Net-nr. 14546

Greve Privatskole, Greve kommune

Lærer i N/T, geografi, historie og kultur

§ ansøgningsfristen er den 15/04/15

Net-nr. 15571

dyhrs Skole, Slagelse kommune

Lærer til Dyhrs Skole

§ ansøgningsfristen er den 20/04/15

Net-nr. 14541

Hellebjerg Idrætsefterskole, Hedensted kommune

Ny kollega

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 15552
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lønstrup - Havudsigt
6 pers. Internet. 5 km. til 
Romulus. ledige uger i 
sommerferien. 4900 kr. 
pr uge. Hund tilladt.
telefon: 24947480 
www.nordjutland.com

Med udsigt over 
Mols Bjerge
Utraditionelt og smukt 
beliggende sommerhus 
i femmøller Bakker v. 
ebeltoft udlejes. Meget 
mere på www.svippen.dk.
telefon: +45 23699409 
www.svippen.dk

Monaco/roquebrune/
Menton
storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
franske riviera. 
telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

Dejlig feriebolig i 
Havnestaden
Ganske tæt på køben-
havns centrum - men i 
stille, fredelige omgivelser 
- udlejes vores lyse, rum-
melige lejlighed. 
telefon: 61677280 
www.jok17.dk

sverige, Värmland, villa 
100 m fra Klarälven.
8-10 pers. 4 vær. Midt i 
flot natur. kun familier. 
Pris 3500,-pr. uge + for-
brug. Mail for info og bil-
leder.
telefon: 20257026

Budapest og 
Ungarn 2015. 
85 kvm lejlighed v. Do-
nau. Tæt på metro og 
centrum. 5 sovepladser. 
kr. 3.600.- pr uge i høj-
sæson. 
telefon: 29641618 
www.lao-dialog.dk

sommerhus nær skov og 
strand på Ulvshale, Møn
funktionelt, lyst æl-
dre hus. 4 sengepladser. 
Roligt, naturskønt. kun 
250 m. til strand. lav 
1800+el. Høj 2400+el.
telefon: 43451906/40592383 
www.ulvshalestrand.dk

storfamiliehus i sverige 
svensk idyl i osby 2 timer 
fra kbh udlejes i sommer-
ferien. Plads til 8 voksne. 
5000/uge plus forbrug. 
61682440 
telefon: 61682440

Dejligt unkit sommerhus 
i Marielyst
sommerhus 100 me-
ter fra den bedste strand! 
3500kr/uge +forbrug. 
lars.hellewf@gmail.com 
eller 29728342
telefon: 29728342

Feriehus sydfrankrig
smukt gammelt stenhus 
i den lille bjerglandsby le 
lau. skøn terrasse med 
udsig. Der er plads til max 
8 personer. 
telefon: 4531129322  
lelau.bohlbro.com

Panoramaudsigt og 
golf på røsnæs
Dejligt sommerhus 
90kvm. M/6 sovepladser. 
stort køkken hvidevare. 
stor lys stue. nyt bade-
værelse Pris 3.450 kr 
telefon: 29903697 
www.skipperlinien.dk

Penthouse ferie 
på Frb. / Kbh.
Til rolige røgfri gæster ud-
lejes 140 m2. 4 pers. eller 
børnefamilie. Tæt på me-
troen. Ugepris 3500 
telefon: 29433914

skønt stort nyere 
sommerhus tæt 
på rørvig
sommerhus v. nyk. sj. 
100m2 udlejes. 4 vær.
to bade v. sommerland, 
dyregård. sommeruge 
4.500 kr.
telefon: 21471088

Feriebolig Bornholm
ferielejlighed på 40 
m² med plads til 2 (4) 
pers.100 m. til bade-
strand. Pris 3.200 kr for 
en uge i højsæsonen.  
telefon: 56956470

stress af i vores skønne 
hus i languedoc
ligger enestående smukt 
og fredeligt i naturpark 
med mange muligheder 
for aktiviteter.
telefon: 26718071 
stubkjaer.net

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

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet folkeskolens 
Bazar og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem 
annoncøren og kunden, som vælger at respondere på annoncen. 
folkeskolen, Danmarks lærerforening og Media-Partners kan ikke 
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar –  og vi 
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

bazar
    Ikke-kommerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-medlemmer

Sankt Petri Skole, københavns kommune

Lærer med linjefag i dansk og idræt

§ ansøgningsfristen er den 09/04/15

Net-nr. 14542

Pædagogisk Udviklingscenter, rødovre kommune

Pædagogisk psykologisk rådgiver

§ ansøgningsfristen er den 15/04/15

Net-nr. 15550

Sankt annæ Gymnasium, københavns kommune

Teaching at European School Copenhagen

§ ansøgningsfristen er den 14/04/15

Net-nr. 15565

German european School Singapore

International skole søger dansklærer

§ ansøgningsfristen er den 19/04/15

Net-nr. 15559

kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk (Godthåb)

Lærere

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 14533

dafolo a/S, københavns kommune

Forlagsredaktør søges

§ ansøgningsfristen er den 30/04/15

Net-nr. 14535

kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe kommune

Udviklingsorienteret lærer

§ ansøgningsfristen er den 17/04/15

Net-nr. 15556

rudersdal kommune

Lærere til Dronninggårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 14/04/15

Net-nr. 15579

TeC Teknisk erhvervsskole Center, frederiksberg kommune

Engagerede og dygtige undervisere søges

§ ansøgningsfristen er den 14/04/15

Net-nr. 15577
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rubrikannoncer

italien: Feriebolig 50 
km syd for rom 
Dejlig feriebolig, med en 
fantastisk panoramaud-
sigt. Plads til 6 per. Be-
liggende i den  pittoreske 
bjergby Cori. 
telefon: 61376860 
www.cori-it.dk

Marielyst Falster - 
hyggeligt sommerhus
90 kvm. strand 300 m. 
4 sovevær/6 sovepl., 2 
toilet, bruser inde og ude, 
luk have, sat., Uge 26-31 
kr. 4.800.
telefon: 20128999

Ferie i skønt byhus 
i Hundested?
300 m.fra dejlig strand 
og levende havn. Huset 
er rummeligt med 6 sen-
gepladser samt en dejlig 
gammel have. Udl...
telefon: 47986420

Fritidshus i rørvig m. 
stor indendørs pool.
8-10 pers. 4 vær. Have m. 
pavillon/legehus. Udlejes 
til familier. kun på ugeba-
sis. Pris pr. uge 8500,- + 
forbrug.
telefon: 20257026

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

Top 3 faglige besøg i Rom:
•  Agri-turen, italiensk landsbyliv 
•  Skolebesøg 
•  Besøg ved Pompeji & Vesuv

1.990
pr. person
5 dg/4 nt.

ROM
 FLY fra kr.

Vores fokus er: Vi sparer din tid • Gennemprøvet
koncept - vi er med hele vejen • Høj faglighed

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Louise på tlf: 46 91 02 49
lokl@team-benns.com
www.benns.dk

Dublin, fly, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2.075,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ....................... fra kr.  1.980,-
Nu fra Billund
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt ........  fra kr.  1.490,-
Hamborg, egen bus , 3 dg/2 nt ........... fra kr.  735,-
Cesky Raj, egen bus, 5 dg/3 nt ........... fra kr.  1.795,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

MØD OS PÅ SKOLEMESSEN
i Århus 22. - 23. april

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.300,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     995,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.520,-

Hamburg 5dg/4nt  fra kr. 1.295,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.680,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.895,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.250,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.575,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46
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KLAG!  
hvis du ikke 

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk  

og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s  
medlemsafdeling på  

33 69 63 00,  
hvis det er nemmere for dig.

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus

DLF Deal bestående af: 
(ved minimum 2 overnatninger) 

· 2 x morgenbuffet
· 2 x 2-retters menu, grill eller buffet

Pr. person pr. døgn fra 575,-

Bookes direkte hos hotellerne og gerne per mail. Afregning ved afrejse. 
DLF medlemsnummer opgives ved reservation. Forbehold for udsolgte dage. 
Oplys du har set annoncen i Folkeskolen, når du booker.  

Tilbuddet er gældende fra 1. juni til og med 15. august 2015.

Kontakt Sinatur hotellerne for andre DLF tilbud.

(Tillæg på 100,- pr. person pr. døgn på 
Hotel Sixtus og Hotel Haraldskær)

DLF SOMMER DEAL  
- kun for medlemmer

Forslag til studiebesøg i Paris: 
• Besøg i De Gamle Kloakker • Besøg Versailles slottet
• Besøg Parc de la Vilette (“Videnskabsbyen”)

STUDIEREJSE TIL
PARIS
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.975,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt  .............. fra kr.  1.745,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  2.190,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  ............... fra kr.  795,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.675,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  .................... fra kr.  2.225,-

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

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

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

Besti l et grati s
klassesæt à 30 eksemplarer mod 
betaling af ekspediti onsomk. (200 kr.)
på www.historieogkulturarv.dk
 

Senest 
15. april

144568 p46-57_FS0715_Lukkestof.indd   56 27/03/15   14.08



f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 5  /  57 

WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

151.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 8  7. april 14. april 23. april
folkeskolen nr. 9  20. april 24. april 7. maj
folkeskolen nr. 10  4. maj 8. maj 21. maj
folkeskolen nr. 11  18. maj 25. maj 4. juni

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

132. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org
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Kontrolleret oplag 
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læsertallet for  
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folkeskolen.dk
faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
engelsk, ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidefoto: simon Jeppesen

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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 Jørgen Mandrup Nielsen 
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+.
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U s k o l e t

Pige surfer fire 
timer i dansk, ma-
tematik, biologi og 
historie uden at finde 
konfirmationskjole.

Her bagefter kan 
lærer godt se, at pro-
jektforløb om brug 
af iPads i svøm-
meundervisningen 
burde have taget flere 
sikkerhedsmæssige 
forholdsregler.

Hvad er det, der er så 
sjovt dernede, Ayah 
og Raisa?

Kollega indleder alle 
sine statusopdate-
ringer med »woop 
woop!«

Musiklærer helt 
pjattet med ny ko-
klokke.

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Forkæmper for ytringsfri-
hed advarer mod stigende 
hensynsfuldhed

Et markant forøget – og for Danmarks Lærerforening glæde-
ligt overraskende – antal Google-søgninger på »DLF« viser 
sig at bunde i en sproglig misforståelse. »Vi får henvendelser 
flere gange om ugen fra midaldrende kvinder, som efterspør-
ger billeder af Ryan Gosling, David Beckham og Oliver Bjerre-
huus«, fortæller webmasteren. »De skriger på DILFs, men selv 
om DLF helt åbenlyst er en af de labreste fagforeninger, er der 
jo stadig et stykke vej, må jeg fortælle dem«.

Muhammedkrisen skal med i historiekanonen, og Jyllands-
Postens tegninger bør være obligatorisk stof. Debatten om 
ytringsfrihed er for alvor rykket ind i folkeskolen, og flere debat-
tører er meget konkrete i deres udmeldinger. »Det er en glide-
bane. Vi er nødt til at advare mod den hensynsfuldhed, der bre-
der sig i folkeskolen«, lyder det fra en ytringsfrihedsforkæmper. 
»Det er simpelthen en glidebane, hvis lærere og elever i dag-
ligdagen skal tage hensyn til alle mulige mennesker og lægge 
bånd på sig selv. Det er en glidebane, fik jeg sagt det?« 
     En lærer kommenterer: »Vi tager hensyn til hinanden. 
Somme tider tager vi hensyn af religiøse grunde, somme tider 
af sociale, faglige, fysiske, psykiske, alders- eller kønsmæs-
sige grunde. Somme tider af andre grunde, somme tider det 
hele på én gang. Vi tager såmænd også hensyn, hvis der er 
en, der snubler på en glidebane«.

Så kan de lærer det / 79

for DLf faktisk øget interesse for DiLf
Øget intereSSe

Dansk
Samfundsfag

Sundheds- og 

seksualundervisning

Fysik
Kemi
Biologi
Matematik 

OM ALKOHOL kan bruges i:

Se mere på www.OMALKOHOL.dk

NYT TVÆRFAGLIGT MATERIALE
TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE 
OM ALKOHOL tager eleverne med 
på en rejse, der giver indsigt i relevante 
emner og problemstillinger om unge og 
alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, 
reklamer, markedsføring mv.

Materialet indeholder fagtekster, avis-
artikler, film, quizzer, opgaver og forsøg 
samt skaber en ramme for fordybelse, 
engagement, stillingtagen og handlen.

OM ALKOHOL findes online, hvor 
materialet også kan downloades gratis.
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