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DANSK 0.-10. KLASSE

Et spørgsmål
om dannelse

Danskportalerne fra Gyldendal skal være med til at sikre, at 
eleverne opøver gode it- og mediekompetencer, så de kan 
tage aktivt del i et demokratisk og digitaliseret samfund. 

■  Portalernes biblioteker tilbyder ny og klassisk dansk kvalitetslitteratur, 

der dækker både i bredden og i dybden, udvalgt efter, at eleverne kan 

spejle sig selv og genkende temaer fra deres eget liv.

■  Her findes oplæg til læreprocesser, hvor de fire vigtige 

elevpositioner i arbejdet med it og medier tilgodeses.

Besøg dansk0-2.gyldendal.dk, dansk3-6.gyldendal.dk og 
dansk.gyldendal.dk

Louis Jensen
Tæt på tekster og kontekst

Læsning af et forfatterskab UNGE
LYRISKE
STEMMER

Nyt litterært temaforløb

Eleven som 
ansvarlig deltager  

Eleven som 
analyserende modtager 

Eleven som 
kritisk undersøger                              

Eleven som målrettet 
og kreativ producent      

Find her masser af 
inspiration til din

 ÅRSPLAN
gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Nationale test

»Jeg har endnu til gode 
at læse om tiltag i under-
visningen, der kan udløse 
markante resultater i de 
nationale test«.
Marina Norling

»Når der rettes så skarpt 
et blik på kun én del af 
pædagogisk praksis, er 
der mange facetter af 
den, der ikke udfoldes og 
prioriteres. Og dét rammer 
lærernes faglighed«.
Mette Frederiksen

»Man kan have mange 
meninger om denne form 
for styring, men alle må 
finde det problematisk, 
hvis testene slet ikke  
måler det, som politikerne 
tror, de måler«.
Jakob Sølvhøj

Som alle, der har deltaget i et skænderi, ved, er det nemmere at få ørenlyd, hvis 
man kan sige, hvad man selv vil, i stedet for at råbe, hvad man i hvert fald ikke vil. 
Det var ikke præcis det, som DLF-formand Anders Bondo sagde fra talerstolen på den 
kongres, som netop er afsluttet. Og så alligevel.

Kongressen var én lang øvelse i at prøve at finde nye veje og løsninger midt i det 
pres, som lærerne er under. Det gælder både i forhold til de konkrete problemer i 
hverdagen og i forhold til, hvilken skole der skal være i Danmark. To ting, der som be-
kendt er vævet tæt sammen.

Lærerne er trætte af at blive opfattet som nogle, der står i hjørnet og mukker og 
længes mod fortidens gyldne tider, mens verden drøner af sted. 

På kongressen vedtog de delegerede, at lærerne skal mere frem på banen – både når 
det gælder skolens indhold, og når det gælder skolens hverdag.  

DLF vil starte en bevægelse, som skal formulere, hvilken skole lærerne mener er 
bedst, et såkaldt folkeskoleideal. Det kan bruges indadtil – for at gøre lærerne selv klar 
på, hvad de mener er en god skole. Og udadtil i forhold til at komme med et bud på et 
alternativ til den nuværende politik. 

Det handler om et opgør med test- og læringsmålingsskolen. Men det er i parentes 
bemærket ikke et opgør med, at lærerne skal have mål for undervisningen, og at ele-
verne skal lære noget. Skolens overordnede formål og demokrati, åndsfrihed og fordy-
belse skal bare sidde med til højbords.

I dette blad fortæller vi historien om en lærer, som husker, hvordan verden blev åb-
net for hende, da hun gik i skole, og som nu kæmper for plads til at åbne sine elevers 
øjne for hele verden – ikke kun det, de skal til eksamen i. 

Også hun mener, det er helt nødvendigt, at lærerne selv formulerer, hvad der er en 
god skole:

»Hvis ikke vi definerer, hvad vi vil med skolen, og hvad 
der skal til for at være en professionel lærer, så er der an-
dre, der gør det for os«, siger hun.

Kongressen tog også luft ind i forhold til at tage fat på lærernes problemer på en i 
hvert fald delvis ny måde. Frem mod den næste overenskomst har DLF besluttet sig til 
at finde og udbrede muligheder i forhold til de problemer, som alle kender alt for godt: 
mangel på tid, meningsløse læringsplatforme og dårligt arbejdsmiljø. Mulighederne 
kan være forskellige fra skole til skole. Eneste krav er, at de skal være kollektive og gøre 
en forskel. 

Arbejdet med nye muligheder og et skoleideal vil få den sidege-
vinst, at lærerne samlet kan formulere og tale om 
det, som ellers kan være mavefornemmelser 
og stille og individuelle lappeløsninger. Et 
ideal giver et ståsted, hvorfra lærerne 
kan ranke ryggen og argumentere 
klart. 

Og ståsteder er som bekendt 
afgørende i en turbulent tid. 

 

Et ståsted  
for lærere
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FÅ Folkeskolen 
I LOMMEN OG 
VIND ET HOTEL-
OPHOLD TIL  
EN VÆRDI AF 
7.500 KR.!

Se hvordan du installerer genvejstasten på folkeskolen.dk/smartphone.  
Vinderen trækkes den 12. oktober.

Tag et foto eller screenshot af 
din telefon med Folkeskolen-
knap på startskærmen, læg 
billedet på Facebook, Twitter 
eller Instagram med hashtag 
#folkeskolenilomme n og deltag  
i lodtrækningen om et weekend-
ophold for to på et af Sinatur-
hotellerne med alt betalt.

Vind
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

TIL STØTTE FOR 
      VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET

06 16

Fællesskab  og  
skoleideal

  Kongressen vedtog, at 
DLF skal arbejde for at 
styrke fællesskabet på 
arbejdspladser – og at 

DLF fortsat skal formulere 
et folkeskoleideal.

Seks sider fra kongressen.

I N D H O L D

Lærer Mette  
Frederiksen om
formål og dannelse
Læreren bag »formålsstyret undervisning«  
fortæller om, hvad der gør en forskel for hende.

KONGRES

2016
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M E T T E  F R E D E R I KS E N

 

    LÆREREN BAG  
         »FORMÅLSSTYRET  
UNDERVISNING«

Hvordan kan læreren fastholde fokus på et bredt lærings-
begreb og dannelse i en læringsmålstyret skole? Historien 
om lærerdatteren Mette Frederiksen, der selv var ude for 
flere skelsættende begivenheder – og en lærer, der gjorde 
en forskel.

A F  E S B E N  C H R I S T E N S E N  •  F O T O :  K R I S T I A N  S Ø N D E R S T R U P - G R A N Q U I S T

P O R T R Æ T
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    LÆREREN BAG  
         »FORMÅLSSTYRET  
UNDERVISNING«

Mette Frederiksen er selv dannet af 
lærere, der ville noget med deres un-
dervisning – og som ville noget med 
deres elever. Den dannelse vil hun 
gøre plads til i sin egen undervisning.
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ed skolens fokus på læ-
ringsmål og læringsmål-
styret undervisning har 
mange skolefolk oplevet, 
at det, som de synes er 
væsentligt, er blevet kørt 
ud på et sidespor. De vil 

noget andet, men hvordan kan man i sin un-
dervisningspraksis som lærer fastholde fokus 
på et bredt læringsbegreb og dannelse? 

Det spørgsmål stiller lærer Mette Frederik-
sen, og hendes svar er en didaktik, der tager 
udgangspunkt i et bredt læringsbegreb, hvor 
der også er plads til snævre læringsmål. Mette 
Frederiksen kalder det formålsstyret under-
visning – og som navnet antyder, tager hun 
udgangspunkt i skolens brede formål.

Men hvem er læreren Mette Frederiksen? 
Hvad er hun formet af, og hvordan påvirker 
det den undervisning, som hun hver dag står 
for? Folkeskolen forsøger hermed at tegne 
et portræt af kvinden, der står bag begrebet 
»formålsstyret undervisning«.

 Der var to væsentlige skelsættende begi-
venheder i skoletiden, der slog den »stille, 
pligtopfyldende og deltagende« lærerdatter 
Mette Frederiksen ind på en ny kurs. 

Den første var i 6. klasse, og firsernes pen-
dant til smartphonen – bip-bip-spillet – spille-
de en hovedrolle. En klassekammerat spillede 
på det forkerte tidspunkt, og læreren tog spil-
let. Så langt, så godt. Den i 6.-klasseelevens 
øjne rimelige sanktion blev fulgt op af en uri-
melig – spillet blev nulstillet, og for kammera-
ten Mette Frederiksen var det for meget: Så-
dan gør man bare ikke. Læreren var gået over 
en grænse, og hun rakte hånden op. Hun kan 
i dag ikke præcist huske, hvordan hun fik for-
talt læreren, at det var for groft, men hun kan 
huske forskrækkelsen, som hun selv følte ved 
at handle: Efter i seks år ikke at have turdet 
sige noget talte hun nu magten midt imod. 
En udefra set ret hverdagsagtig begivenhed 
fremkaldte nye sider af personligheden. Kon-
sekvensen var en tur op på inspektørens kon-
tor. Men gåturen fra klasselokalet til kontoret 
var ikke for alle: Den stille, autoritetstro elev 
blev efterladt, og i stedet gik en elev, der nu 
havde fået sine meningers mod.

Mette Frederiksen er i dag lærer på Syv-
stjerneskolen i Værløse. Og nogle læsere vil 
allerede være stødt på hende og begrebet 
formålsstyret undervisning. Det er et forsøg på 
at didaktisere dannelsen og gøre skolens brede 
formål nærværende for eleverne i undervis-
ningen. Hun har fundet begrebet nødvendigt i 
en skole, hvor læringsmålstyrede vinde blæser 

med stor kraft. For Mette Frederiksen skal sko-
lens målarbejde gå på to ben:

»Der skal stadig være den konkrete kort-
sigtede læring, men der skal også være det 
bredere langsigtede perspektiv. Så børnene 
kan blive myndige, selvstændige mennesker, 
der bærer vores kultur og historier med sig 
og kan navigere i deres fremtidige tilværelse«.

Den anden væsentlige kursændring for 
eleven Mette Frederiksen var i gymnasiet. Hun 
var nu blevet vant til at sige sin mening. Hun 
blev formand for elevrådet – og skrev blandt 
andet opråbet »Glasnost« sammen med næst-
formanden hjemme på rejseskrivemaskinen. 
Hun gik i gymnasiet, mens Berlin-muren faldt. 
Det foregik på Falster, så gymnasiasterne var 
tæt på begivenhederne, og de overvejede, om 
de skulle låne forældrenes biler og køre til Tysk-
land. Det gjorde de dog ikke, men verden var til 
stede og blev diskuteret i hverdagen.

I dansk og religion fik de en markant læ-

rer. Mette Frederiksen erindrer, den første 
gang hun fik en dansk stil tilbage: For det før-
ste var der faglig feedback på indholdet. Men 
der var også en mere personlig til skriften. 
Den stræbsomme elev havde udviklet en sir-
lig, nærmest perfekt håndskrift, og det var for 
lydefrit for læreren, der udfordrede sin elev:

»Du er simpelthen nødt til at gøre skriften 
mere personlig«, lød beskeden. I litteraturun-
dervisningen kunne udfordringen gå på, om 
eleverne kunne knægte lærerens analyse af 
en novelle. Og hvis der var livskriser, var det 
også noget, der kunne deles med den mar-
kante lærer.

»Han ville gøre os til selvstændige men-
nesker med personligheder. Han havde i 
virkeligheden en dannelsesmission. Det blev 
jeg meget inspireret af. Det var helt klart hans 
aftryk, der gjorde, at jeg endte med kristen-
domskundskab og dansk som linjefag«, siger 
Mette Frederiksen.

P O R T R Æ T

»Jeg har diagrammer over  
elevernes læsetempo for septem-
ber, december og juni. Jeg kender 
deres læsetempo helt nøje. Og jeg 
kan sige for enhver af dem, hvor-
dan det har udviklet sig hen over 
det her skoleår. Mine kolleger vil 
kende mig som en, der går op i at 
kunne påvise, at eleverne  
bliver dygtigere. Jeg følger også 
de synlige resultater«.

M E T T E  F R E D E R I K S E N ,  L Æ R E R

M
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Skarpe på mål
Men nok om eleven Mette Frederiksen. 
Folkeskolen var før sommerferien på besøg i 
hendes undervisning – en undervisning, hvor 
3.z skulle finde meningen med billedromanen 
»Emmely M«. Vi kom på besøg i slutningen af 
forløbet, og det handlede om at finde, forstå 
og tænke med tekstens tema.

Mette Frederiksen introducerede en tale- 
og tænkeøvelse:

»Nu tegner jeg en sky, og inden i den skri-
ver jeg – for at fortælle jer, hvad meningen 
eller målet med undervisningen er – ’At prøve 
at forstå historien’. Vi har arbejdet med, at I 
skulle genfortælle og huske handlingen, men 
nu skal vi tale om, hvad historien vil fortælle 
os om menneskers liv«.

Arbejdet med temaet for en bog har et no-
get andet udfaldsrum, end hvis det drejer sig 
om gangestykker i matematik. Det italesatte 
Mette for eleverne:

»Når man skal prøve at forstå en historie, 
så er det jo ikke ligesom i matematik, hvor 
man nogle gange spørger for eksempel: ’Hvad 
er seks gange syv?’ Hvad er seks gange syv i 
øvrigt?«

Eleverne fik ganget tallene igennem og 
landede efter et par forsøg på 42. De blev 

også enige om, at der ikke var andre svar på 
spørgsmålet end netop 42.

Mette Frederiksen vil vise eleverne, hvad 
det er for et fagligt rum, de befinder sig i. 
Hun prøver altid at forklare, hvad meningen 
eller hensigten med det, der foregår, er. Og 
hun kipper i den anledning med sit faglige 
flag for læringsmålstyringen.

»Jeg synes, at læringsmålstyringen har 
bidraget positivt til det pædagogiske felt med 
spørgsmålene: ’Hvorfor skal vi lære det?’ 
’Hvad er det, vi skal bruge det til?’ Det har 
vendt lærernes opmærksomhed imod, hvad 
det er, vi skal med det, vi arbejder med«, 
siger hun.

Og det er det ene af de to ben, hun mener, 
at en lærer skal kunne gå på i forhold til mål: 
En professionel lærer skal kunne arbejde mål-
styret, samtidig med at der er plads til sko-
lens brede formål: Mette Frederiksen har for 
eksempel selv fuldstændig styr på, hvordan 
elevernes stavning udvikler sig, det ved hun, 
fordi hun bruger læsetest.

»Jeg har diagrammer over elevernes læse-
tempo for september, december og juni. Jeg 
kender deres læsetempo helt nøje. Og jeg kan 
sige for enhver af dem, hvordan det har udvik-
let sig hen over det her skoleår. Mine kolleger 
vil kende mig som en, der går op i at kunne 
påvise, at eleverne bliver dygtigere. Jeg følger 
også de synlige resultater«, siger hun. 

Men alligevel har hun forsøgt at definere 
et alternativ til læringsmålstyringen – nemlig 
formålsstyret undervisning – for hvis lærings-
målstyringen får lov til at stå alene, bliver det 
en fattig skole.

»Jeg synes ikke, at vores elever kan være 
tjent med at være i en skole, der hele tiden 
jagter synlige resultater – det bliver en meget 
individualiseret og indsnævret skole, hvor 
man er i kamp med hinanden og sig selv«. 

Lockouten: »Jeg var flov  
over at være lærer«
Folkeskolereformen er blevet kaldt en læ-
ringsrevolution, hvor fokus skal rettes mod 
undervisningens målbare output – lærin-
gen. Reformen og fokusset på det målbare 
– kombineret med lockouten i 2013 – har 
ifølge Mette Frederiksen skabt et behov for, 
at lærerprofessionen går ind i debatten om, 
hvorfor vi har skole. Som inddragelsen af bip-
bip-spillet blev lockouten en korrektion, der 
har fået Mette Frederiksen til at reagere.

Skolen skal ikke være enøjet, derfor arbejder 
Mette Frederiksen både med mål, der kan nås, 
og med mål, der er retningsgivende.

Mette Frederiksen er lærer og almendidaktisk under-
visningsvejleder på Syvstjerneskolen. Hun er ud over 
at have taget formelle uddannelser og efteruddan-
nelser også rundet af højskolebevægelsen, hvor hun 
har gået på både flere korte og et langt kursus. Hun 
har derudover taget meningsdanneruddannelsen, 
som bliver udbudt af DLF og Cevea. Hun holder fore-
drag for lærere og skoleledere om målstyring med 
udgangspunkt i sine refleksioner om formålsstyret 
undervisning. 

Blå bog:
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»Under lockouten var jeg så flov over at 
være lærer. Virkelig, virkelig flov. Jeg mistede 
med et slag fornemmelsen af, at jeg kunne 
noget som helst, som en tilfældig person 
hevet ind fra gaden ikke kunne. Jeg kan ikke 
leve med at være i et fag, der er skældt så me-
get ud. Jeg vil fandeme have faglig status og 
være en fagperson«, siger Mette Frederiksen 
om sit behov for at blande sig.

Og ud over det målbare, der kan sættes 
i søjlediagram, består målarbejdet af noget 
mere. Det, som Mette Frederiksen kalder det 
andet ben, og som hun har formuleret via 
begrebet formålsstyret undervisning.

For at brede begrebet ud tager vi lige tilba-
ge til litteraturundervisningen i 3.z. Nærmest 
som et ekko af dansklæreren i gymnasiet, 
der ville have personlighed i håndskriften, 
spørger Mette eleverne efter en tænke- og 
taleøvelse:

»Hvem har tænkt noget om denne her 
bog, som de ikke har tænkt før? Hvem har 
tænkt noget nyt i dag?«

Eleverne kommer med forskellige bud, 
som peger ind og ud af historien. Hvordan 
er deres egne forældre? Hvordan er gode 
forældre eller dårlige forældre? Snakken er 
fordomsfri og reflekteret.

Der bliver stillet spørgsmål, som ikke pe-
ger hen på et på forhånd defineret specifikt 
læringsmål. Og dermed også givet svar på 
spørgsmål, der ligger ud over, hvad der på 
forhånd er planlagt i forberedelsen.

»Der er nogle mål, der må nøjes med at 
være retningsgivende. Hvor det er legalt at 
øve sig eller træne noget, hvor det er sværere 
at sætte en grænse for, hvor målet er nået«, 
siger Mette Frederiksen. 

Mens der med »læringsmålstyret under-
visning« og »synlig læring« er kommet et mar-
kant sprog for den type mål, der kan måle, 
har fagsproget for det usynlige og dannende 
været mere vagt. Lærere vil gerne danne 
deres elever, men hvordan gør man det? Og 
hvordan taler man om det?

I den konkrete litteraturundervisning kun-
ne undervisningen være stoppet ved opnåel-
sen af læringsmålet »Definér historiens tema«. 
Men Mette Frederiksen valgte netop ikke at 
stoppe, da klassen havde defineret »forældre-
kærlighed« som et af bogens hovedtemaer. 
I stedet blev det brugt som trædesten til 
spørgsmål som: »Hvad er en god forælder?«, 
»Hvorfor skriver en forfatter noget om, hvor 
gode eller dårlige forældre er til at elske deres 
børn?«, »Hvorfor er det et vigtigt tema?«

»Jeg forsøger at bringe temaet ind i deres 

tilværelse ved at bruge det faglige stof til at 
tale om noget mere alment«, siger hun.

Formålsstyret undervisning
Da Mette Frederiksen i 2014 skrev afgangsop-
gave på sin pædagogiske diplomuddannelse, 
stillede hun med opgaven og problemfor-
muleringen netop skarpt på, hvordan hun 
som lærer kan bevare det brede sigte. Hun 
definerede udfordringen:

»1. Hvilke konsekvenser har det øgede 
fokus på kompetencer og målinger for elever-
nes lærings- og dannelsesprocesser i folkesko-
len? 2. Hvordan kan man i sin undervisnings-
praksis som lærer fastholde fokus på et bredt 
læringsbegreb og på dannelse?«

I arbejdet med det problem opstod »for-
målsstyret undervisning«, hvor enhver aktivi-
tet skal forholde sig til skolens og fagenes for-
mål – og det skal gøres »i bredere formulering 
end de målbare læringsmål«.

Formålsstyret undervisning er altså et 
forsøg på at operationalisere dannelse – et 
forsøg på at sikre, at skolens brede formål i 
dagligdagen kommer i kontakt med eleverne. 
Ifølge Mette Frederiksen skal det have afsmit-
ning på undervisningen, så eleverne kommer 
i kontakt med formålsparagraffens værdier. 

»Hvis jeg skal være med til at forme de 
mennesker, sådan som det bliver foreskrevet 
i formålsparagraffen, så må jeg træffe nogle 
valg, der er farvet af det. Det kan ikke nytte 
noget, at jeg bare har nogle værdier i mit 
hoved, der er farvet af en dannelsesforstå-
else eller en formålsparagraf«, siger hun. Og 
opfordrer samtidig til, at det ikke bliver sat 
på formel, eller at der bliver udarbejdet en 
vejledning i formålsstyret undervisning. Det er 
vigtigt, at det er noget, der lever i den enkelte 
lærers didaktiske bevidsthed, når man forbere-
der undervisningen.

»Man kan ikke lave en opskrift på det, så 
dør det«, siger Mette Frederiksen, der til gen-
gæld som almendidaktisk undervisningsvejle-
der i dette skoleår udbyder et kursus, der skal 
forsøge at hjælpe kollegerne på Syvstjerne-
skolen til at indarbejde fagenes formål i den 
daglige undervisning.

»Jeg oplever, at det har værdi, at jeg tæn-
ker: ’Okay, jeg har pligt til at forme de her 
unge mennesker til at være deltagere i et de-
mokrati. Hvordan gør jeg det?«

»Jeg synes ikke, at 
vores elever kan være 
tjent med at være i  
en skole, der hele tiden 
jagter synlige resulta-
ter – det bliver en  
meget individualiseret 
og indsnævret skole, 
hvor man er i kamp med 
hinanden og sig selv«.

M E T T E  F R E D E R I K S E N ,  L Æ R E R

P O R T R Æ T

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

147424 p06-13_FS1616_Mette_Frederiksen.indd   10 19/09/16   16.37



 

En truet profession
Ifølge Mette Frederiksen har landets lærere 
brug for at blive vakt, der er brug for en reak-
tion. Hvis professionen er pædagogisk uenig i 
den dominerende læringsmålsdiskurs, så må 
lærerne selv definere et alternativ.

»Det kan ikke nytte noget, at der sidder 
nogle folk på forvaltningerne, som bliver op-
tændt af, at lærerne skal måle alting, uden at 
de har de pædagogiske perspektiver på, hvad 
en skole er. Det er vores pligt at fortælle dem 

det – og vi skal have et fagligt sprog, hvor folk 
kan mærke, at vi ved noget om undervisning 
og pædagogik«, siger hun. 

Og sporene skræmmer. Med lockouten og 
folkeskolereformen og den efterfølgende im-
plementering har magthaverne vist sig villige 
til at tage definitionsmagten på sig.

»Hvis ikke vi definerer, hvad vi vil med 
skolen, og hvad der skal til for at være en 
professionel lærer, så er der andre, der gør 
det for os. Og en dag er det for sent at gøre 
modstand. Så er både lærerne og skolen på 
en bestemt måde, og så bliver formålspara-
graffen ændret, så vi ikke længere har plads 

til de pædagogiske visioner, vi har nu. Og så 
ser skolen helt anderledes ud«, siger Mette 
Frederiksen.

Hun har selv taget en konsekvens af sin 
analyse: I de næste år vil hun ikke have nogen 
fritidsinteresser. Arbejdet som lærer og kam-
pen for at give plads til den brede læring som 
ligeværdig del af skolens virke skal have lov til 
at fylde. For at korrigere folkeskolens kurs, så 
den bliver holdt på en måde, hvor det giver 
mening for hende at være lærer. Hvor det 
tobenede ideal om konkret, målbar læring 
også har et bredt formålsstyret sigte. 

»Det har noget med min fortid at gøre. Jeg 
har mødt fyrtårne, der har åbnet mine øjne 
og vist mig nogle verdener via deres dygtig-
hed. Jeg har altid været fascineret af menne-
sker, der er dygtige til noget – samtidig med 
at de ville en relation og en menneskelighed. 
Lærere skal være gode både til det kortsigte-
de målbare og til den langsigtede prægning«. 
Og det dobbelte sigte med målarbejdet er 
afgørende:

»Hvis vi kun arbejder med det konkret 
målbare, vil der være en uhyre vigtig læring 
og en lige så vigtig personlig, faglig udvikling, 
som går tabt for vores elever. De bliver i vær-
ste fald færdigheds- og præstationsfikserede 
individualister, der aldrig udvikler sig til myn-
dige, solidariske mennesker, som kan være 
medskabere af og tage vare på fremtidens 
fællesskab. Det kan få store konsekvenser 
for det enkelte menneskes livsmuligheder og 
også for vores samfund og demokrati«, siger 
Mette Frederiksen. 
esc@folkeskolen.dk

Paragraf 1. Folkeskolen skal i samarbejde med foræl-
drene give eleverne kundskaber og færdigheder, der 
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem 
lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 
kultur og historie, giver dem forståelse for andre 
lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling.
Stykke 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og 
skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, 
så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid 
til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle.
Stykke 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til delta-
gelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 
med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor 
være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Folkeskolens  
formålsparagraf:

»Vi skal definere, hvad vi vil med skolen, og hvad der skal 
til for at være en professionel lærer. Ellers er der andre, der 
gør det for os«, siger Mette Frederiksen.

MELLEM  LEDERE 
UDDANNELSELEDELSE SOM PROBLEM ELLER SVAR
KONFERENCE 
Hvad betyder de seneste års ledelsestiltag for skolernes pædagogiske og 
uddannelsesmæssige opgaver? Dette diskuteres af forskere, skoleledere, 
lærere og pædagoger på Syddansk Universitet 

30. november 2016 fra kl. 10.00 til 16.30 

Tilmelding www.sdu.dk/mellemledere
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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engelsk0-3.gyldendal.dk har et bredt og varieret indhold der gør 
engelskundervisningen i indskolingen alsidig, kreativ og let at gå til.

■    Forløb med elevhenvendte læringsmål, evalueringsopgaver samt udførlig lærer-

vejledning. Alle forløb indeholder motiverende opgave typer, video, lyd indtalt af 

native speakers og illustrationer, der understøtter udvikling af ordforråd.

■    Forløb med fokus på engelsksproget kultur og højtider.

■    Mere end 350 niveaudelte, interaktive træningsopgaver.

■    Ideer og vejledning til en kreativ og aktiv fremmedsprogsundervisning.

■    Omfattende lærerressourcer – fx hjælp til at nuancere undervisningen og 

dermed tilgodese den enkelte elevs behov for støtte eller udfordringer.

engelsk0-3.gyldendal.dk 
– inspirerende undervisning

NYE 
FORLØB

Tag også et kig på engelsk4-6.gyldendal.dk og engelsk.gyldendal.dk
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Onsdag 7. september 2016 kl. 07.00

Ved indførelsen af folkeskolereformen blev 
der afsat en pulje på 600 millioner kroner om 
året, som er blevet fordelt mellem de kommu-
ner, hvor reformudgifterne slog hårdest.

Puljen fordeles blandt andet til kommuner, 
hvor forældrebetalingen i skolefritidsordningen 
inden reformen var så høj, at der ikke var meget 
at spare for kommunen ved kortere skolefritids-
ordningstid. Den bliver også delt ud til kommu-
ner, hvor lærerne allerede inden reformen un-
derviste en meget stor del af deres arbejdstid, 
så der ikke var meget at hente dér – og til tyndt 
befolkede kommuner, hvor skolerne er små og 
mindre økonomieffektive.

Men i 2017 er der kun afsat 300 millioner, 
hvorefter puljen helt forsvinder. Og regeringen 
har ikke planlagt at forlænge den i det finans-
lovsforslag, som lige nu er til forhandling.

»Der vil i rigtig mange kommuner ikke være 
plads til hverken den bedste eller næstbedste 
løsning på skolerne. Det er en meget alvorlig 
situation, skolerne bliver bragt i, så vi anbefaler 

kraftigt, at de 600 millioner videreføres som 
minimum til 2020, hvor reformens resultater 
skal vurderes«, siger formand for Skolelederfor-
eningen Claus Hjortdal i en pressemeddelelse.

Enhedslisten til undervisningsministe-
ren: Træk i bremsen
Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob 
Sølvhøj, opfordrer undervisningsministeren 
til at gå over i Finansministeriet og trækker i 
bremsen.

»Det er åbenlyst for enhver, der følger med i 
debatterne om folkeskolen, at der stadig er sto-
re problemer med at implementere folkeskole-
reformen i rigtig mange af landets kommuner. 
Skal kommunerne nu til at spare yderligere, 
fordi det særlige tilskud reduceres med 300 
millioner, må det forudses at skabe endnu stør-
re problemer med at få hverdagen til at hænge 
sammen på skolerne«, siger Jakob Sølvhøj.

»De ekstra penge er givet til kommuner, der 
har et lavt beskatningsgrundlag. Det vil derfor 

være kommuner, der i forvejen er hårdt pres-
set økonomisk, der nu vil blive klemt yderligere 
på deres skolebudgetter. Det vil hurtigt føre til 
flere elever i klasserne og til yderligere nedlæg-
gelse af stillinger i både folkeskolen og fritids-
ordningerne«, tilføjer han.

DLF-formand Anders Bondo Christensen 
påpeger, at reformen lover alle elever en un-
dervisning, hvor arbejdsformer, undervisnings-
metoder og undervisningsmidler skal varieres, 
så den svarer til den enkelte elevs behov og 
forudsætninger:

»Mange kommuner har mere end svært 
ved at leve op til dette i dag, og det bliver helt 
umuligt, hvis kommunerne skal skrue yderli-
gere op for lærernes undervisningstimetal på 
bekostning af den tid, der er til at forberede og 
efterbehandle undervisningen. Christiansborg 
må tage ansvar for, at elevernes rettigheder 
respekteres, og politikernes lov kan realiseres«, 
siger han. 
kra@folkeskolen.dk

T E M A   K O M M U N A L  Ø K O N O M I

»Det er en meget alvorlig situation, skolerne bliver 
bragt i«, siger skolelederformand Claus Hjortdal. 
Foto: Skolelederforeningen

De ekstra midler til  
folkeskolereformen  
forsvinder

En pulje på 600 millioner, som har været fordelt mellem de  
kommuner, der har sværest ved at finansiere folkeskolereformens 
ekstra skoletimer, bliver nedlagt.

147424 p14-15_FS1616_FolkeskolenDK.indd   14 19/09/16   12.56



          

Mandag 12. september 2016 kl. 07.10

Hver tredje lærer indgår 
individuelle aftaler om at 
arbejde hjemme
DLF kæmper for at indgå kollekti-
ve arbejdstidsaftaler og anbefaler, 
at lærerne holder sig til aftalerne 
eller til loven. Men hver tredje sva-
rer i en undersøgelse ja til, at de 
indgår aftaler om at arbejde hjem-
me direkte med skolelederen.

34 procent i en undersøgelse, 
som Scharling Research har ud-
arbejdet for Folkeskolen, svarer 
således, at de indgår aftaler di-
rekte med lederen om at arbejde 
hjemme. 44 procent svarer nej til 
spørgsmålet, mens fire procent 
svarer »ved ikke«.

Fredag 9. september 2016 kl. 12.59

Etnisk opdeling virkede 
for folkeskole
Ideen om at dele klasser efter 
etnicitet for at holde på de dan-
ske elever er ikke ny. Lise Eg-
holm gjorde det på Rådmands-
gades Skole i nullerne, og ud 
over at det med tiden trak flere 
etnisk danske børn til, havde 
det også pædagogiske fordele, 
mener hun. Det kan være let-
tere at undervise en klasse med 
100 procent tosprogede elever, 
siger hun.

Tirsdag 6. september 2016 kl. 13.45 

Ministeriet klar til at 
præsentere risikotest 
for ordblindhed i de 
yngste klasser

I løbet af efteråret offentliggør 
Undervisningsministeriet en 
test, der kan identificere elever i 
de yngste klasser, som er i risiko 
for at udvikle alvorlige afkod-
ningsvanskeligheder i læsning, 
herunder ordblindhed. Testen 
præsenteres på fem regionale 
møder for læsevejledere og læ-
sekonsulenter.

Mandag 5. september 2016 kl. 09.46 

Specialskole reklamerer 
med vellønnet job for at 
trække lærere til

Skoler fremhæver yderst sjæl-
dent lønnen, når de søger lærere. 
Men det gør Fjordskolen He-
devang. Endda i jobannoncens 
overskrift. Skolen er udfordret 
af sin beliggenhed og gør der-
for opmærksom på, at man får 
et tillæg for at undervise på en 
specialskole.

Tirsdag 1. september 2016 kl. 17.48

Sammenbrud:  
Københavnske lærere 
får ingen arbejdstids-
aftale
Der bliver ingen lokalaftale for 
de københavnske lærere i den-
ne omgang. En pulje på fem 
ugentlige timer skilte parterne.

»Mange ser ikke længere 
den københavnske skole som 
en attraktiv arbejdsplads. En 
væsentlig årsag er lærernes 
manglende mulighed for selv 
at kunne vælge at forberede 
sig hjemme et antal timer om 
ugen«, skriver formand for Kø-
behavns Lærerforening Jan 
Trojaborg i et brev til medlem-
merne af Københavns Borger-
repræsentation.

 

  

F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 6  /  15 

Onsdag 7. september 2016 kl. 15.19

Lærer har ladet skægget gro siden lovindgrebetFIK DU  
LÆST: 

Specialskole har bygget udendørs  
arbejdspladser til lærerne 
Det er surt at skulle forberede sig 
inde, når solen skinner, og tempe-
raturen står på behagelig varme. 

Det problem har Nørrebjergskolen i 
Odense løst

»Selv om vi har fået fine inden-
dørs arbejdspladser på skolen, be-
fandt jeg mig pludselig i et aflukket 
kontormiljø. Det var specielt efter 
en lang dag med undervisning«, 
siger lærer Peter Gydesen, som tog 
initiativ til de udendørs arbejds-
pladser på Nørrebjergskolen, der nu 
har bygget tre åbne træhuse, hvor 
lærere kan forberede sig, holde mø-
der og spise madpakken.
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Foto: Privat

Fredag 2. september 2016 kl. 09.29
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Hele skolelivet  
på talerstolen
DLF’s kongres 2016 strakte 
sig over tre brede emner. 
Hvorfor holder vi skole – og 
kan der formuleres et sko-
leideal?  DLF-medlemmer-
nes arbejdsliv og mulige små 
og store løsninger. Og ende-
lig hvordan fagbevægelsen 
kan bidrage til et demokra-
tisk og solidarisk samfund. 
Debatten var livlig. Læs re-
daktionens uddrag på de 
følgende sider. 

KONGRES

2016

Lærere på alle niveauer i Danmarks Lærerfor-
ening skal i den kommende tid drøfte, hvad 
et såkaldt folkeskoleideal skal indeholde. 
Det blev vedtaget på DLF’s kongres i Tivoli 
Congress Center i København. 

På næste års kongres skal arbejdet med et 
ideal såevalueres, med henblik på at der kan 
fremlægges et færdigt forslag til idealet på 
kongressen i 2018.

Et massivt flertal stemte for hovedstyrel-
sens forslag om at igangsætteen sådan proces. 
Ingen stemte imod, og kun enkelte delege-
rede stemte hverken for eller imod.

Forslaget gik igennem med blot en en-
kelt ændring – på forslag fra Lene Jensen, 
Glostrup Lærerforening – nemlig at det 

skal hedde folkeskoleideal i stedet for sko-
leideal.

To timers debat
Debatten tog små to timer, og kun Marianne 
Toftgaard, Rudersdal Lærerforening, var 
under debatten direkte imod, at DLF skal 
formulere et skoleideal.

»I kalder det et modsvar til de skolepo-
litiske tendenser, der er i tiden, men der er 
mange muligheder i det, der sker rundtom-
kring«, sagde Marianne Toftgaard.

Fint nok, at medlemmer af DLF skal drøfte 
værdier og skolesyn, men efter hendes mening 
skal det ikke ende i en formulering af et sko-
leideal.

»Vi risikerer at lukke os om os selv«, sagde 
Marianne Toftgaard.

Skolen bevæger sig i den forkerte retning
MenMarianne Toftgaard stod altså stort set 
alene med sit synspunkt. De øvrige talere 
mente – som hovedstyrelsen og formandska-
bet – at skolen med nye tiltag som nationale 
test og læringsmålstyret undervisning bevæ-
ger sig i en forkert retning.

Inden for de seneste få år er der blevet vedta-
get tre store reformer på skoleområdet hen over 
hovedet på lærerne og Lærerforeningen, påpe-
gede lærerformand Anders Bondo Christensen.

»Skal vi høres, må vi have et skarpt, fælles 
sprog om, hvad vi vil med skolen«, sagde han.

DLF skal formulere et folkeskoleideal
I løbet af de næste to år skal lærerne diskutere sig frem til et fælles ideal for folkeskolen.

REPORTAGERNE FRA KONGRESSEN ER SKREVET AF HANNE BIRGITTE JØRGENSEN, M
ARIA BECHER TRIER, EM

ILIE PALM
 OLESEN, ESBEN CHRISTENSEN OG JOHN VILLY OLSEN • FOTOS: THOM

AS ARNBO
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Lærerformanden nævnte formålspara-
graffen fra 1993 som udtryk for det særlige 
danske skolesyn, som han selv er tilhænger 
af: »Folkeskolens opgave er i samarbejde med 
forældrene at fremme elevernes tilegnelse af 
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og 
udtryksformer, der medvirker til den enkelte 
elevs alsidige personlige udvikling«.

»Altså dette med, at eleverne bliver dannet 
som mennesker gennem undervisningen i fa-
gene – det er det, der er det særlige danske og 
nordiske syn på uddannelse«,fastslog Anders 
Bondo Christensen.

Og efter hans vurdering er dette værdiful-
de skolesyn ved at gå tabt. Derfor må lærerne 
træde i karakter med et klart formuleret ideal 
for, hvad de vil medfolkeskolen. 
jvo@folkeskolen.dk

DLF’s hovedstyrelse fik på kongressen stor opbakning til 
at gå videre med at udvikle et fælles ideal for folkeskolen. 

»Lige meget hvad, stol på jer selv som profession, når I 
skal formulere et skoleideal. Tag udgangspunkt i skolen og 
professionen, ikke alle mulige andre steder«, sagde Alex
ander von Oettingen.

Skolen skal danne eleverne gennem undervis-
ning. Skolen skal være retfærdig. Og skolen 
skal være et rart sted at være. De tre elemen-
ter kan et skoleideal bestå af, sagde prorektor 
ved University College Syd dr.pæd. Alexander 
von Oettingen på lærernes kongres.

Med »dannelse gennem undervisning« 
mener Alexander von Oettingen, at eleverne 
i skolen bliver dannet gennem undervisning 
i fagene. 

»Fag er dannelsesnøgler til en fælles ver-
den. Skolefagene ordner verden og gør den 
undervisningskompatibel, og derfor er under-
visning i sig selv et pædagogisk ideal af høj 
værdi«, forklarede han.

Med »retfærdighed« mener Alexander von 
Oettingen, at skolen skal bedømme eleverne 
retfærdigt, for i et demokratisk samfund er 
det principielt ikke forældrenes status, der 
afgør, hvilket liv og arbejde barnet senere får, 
men uddannelsessystemet.

»Når børn gennem deres skolegang skal 
lære at præstere og kvalificere sig til at kom-
me videre efter skolen, må skolen først og 
fremmest være pædagogisk retfærdig, og det 
vil sige differentieret retfærdig«. 

Og så til skolen som et sted, hvor det er 
rart at være.

Som doktoren ser det, er skolen ikke bare 
et trin i uddannelsessystemet, skolen er noget 
i sig selv, et sted, hvor børn og unge lever et 
liv her og nu. Derfor bør skolen og lærerne 
have et ideal om, at skolen er et godt sted at 
være for børn og unge – og lærere.

»Skolelivet er ikke bare et middel til frem-
tiden, men også et helt konkret levet liv i 
elevens nutid«.

I arbejdet med idealet skal lærerne stole 
på sig selv som profession. 

»Det er vigtigt og nødvendigt, at I som pro-
fession har et billede af skolen – en idé eller 
et ’ideal’ om skolen. I er en vigtig stemme, og 
den skal kunne høres og ses«. 

Dr.pæd. om  
skoleideal:  
Dannelse,  
retfærdighed  
og velvære
Alexander von Oettingen 
lagde op til debat om et DLF-
skoleideal.
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Der er et enormt pres på DLF’s medlemmer. 
Finanslovsforhandlinger, stramme kommuna-
le budgetter og regeringens 2025-plan tegner 
mørke skyer forude, lød det fra formand 
for DLF Anders Bondo Christensen, da han 
åbnede  kongressen i Tivoli Congress  Center 
i København. 

Men på trods af dystre udsigter opfor-
drede lærernes formand medlemmerne til at 
se fremad.

»Når man oplever, at de løsninger, man 
har brugt, ikke virker mere, er det vores 
ansvar som politisk ledelse at se fremad og 
forsøge at finde nye muligheder, i forhold til 
hvor og hvordan vi kan gøre en forskel for 
vores medlemmer«, sagde Anders Bondo.  

På kongressen var der lagt op til en stor 
debat om medlemmernes arbejdsliv, som 
endte med, at hovedstyrelsen efter at have 
lyttet til de delegerede fremlagde en kongres-

vedtagelse, som opremser de vigtigste punk-
ter for DLF’s arbejde. 

Blandt andet skal fællesskabet på arbejds-
pladserne styrkes, medarbejderne skal føle 
sig trygge gennem et langt arbejdsliv, og DLF 
skal fortsat arbejde for kollektive aftaler.

Men på kongressen blev det klart, at den 
overenskomst, som skal indgås i 2018, ikke 
alene kan løse udfordringerne. 

Formand for overenskomstudvalget Gor-

Et bedre arbejdsliv skal skabes i fællesskab
DLF vil afsøge nye muligheder for, hvordan foreningen kan gøre en forskel for medlemmernes arbejdsliv.

DLF støtter demokrati i Tyrkiet 
Tusindvis af tyrkiske lærere er blevet fyret for at orga
nisere sig i lærerforeningen Egitim Sen. Derfor vedtog 
et enstemmigt flertal på Danmarks Lærerforenings 
kongres en støtteerklæring til tyrkiske fagforenings
medlemmer, som kæmper for rettigheder under 
et regime, der undertrykker sin befolknings frihed. 
Forslaget blev fremlagt af Niels Lynnerup, som sam
menlignede betydningen af danske læreres støtte til 
tyrkiske kolleger med den støtte, lærerne oplevede 
udefra under lockout 2013.
epo@folkeskolen.dk

Pensionisternes årsmøde rykkes 
Danmarks Lærerforening vedtog at rykke 
pensionistfraktionens årsmøde tættere på 
kongressen. Tidligere har de pensionerede 
kongresdelegerede skullet vente otte må
neder, fra de blev valgt, til de påbegyndte 
deres kongresperiode.  
epo@folkeskolen.dk

»Det er hovedstyrelsens håb, at når 
vi forlader denne kongres, så går vi 
herfra med en tro på, at vi kan gøre 

en forskel«, sagde Anders Bondo.

KONGRES

2016
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don Ørskov Madsen fortalte, at DLF arbejder 
med flere forskellige »spor«. Foruden fokus 
på den næste overenskomst skal en række 
undersøgelser og tiltag være med til at gøre 
lærernes arbejdsliv så godt som muligt. Politi-
kerne i DLF’s forretningsudvalg pegede også 
på, at arbejdsmiljøtiltag, styrkelse af medlem-
mernes professionelle stemmer i debatten og 
bevidstheden om styrken ved at stå sammen 
er håndtag, som kan bruges for at skabe 
bedre vilkår. 

Større tryghed søges
Undervejs i debatten om medlemmernes ar-
bejdsliv var flere delegerede på talerstolen for 
at fremlægge forslag. Formand for Silkeborg 
Lærerforening Niels Jørgen Jensen efterlyste, 
at DLF sammen med den øvrige fagbevægelse 
afsøger overenskomstens muligheder for at 
give lærerne større sikkerhed og tryghed både 
her og nu og i et langt arbejdsliv.

»Med tilbagetrækningsreformen skal vi 
blive på arbejdsmarkedet, til vi er over 70, 
samtidig med at lokale seniorordninger 
forsvinder – samtidig med at aldersreduk-

tionen udfases, samtidig med at efterlønnen 
afgrænses og forkortes og desuden tømmes 
for indhold«, sagde Niels Jørgen Jensen og 
konstaterede: »Flexicurity er i ubalance. Der 
er alt for meget flexi og for lidt security«. 

Mere fokus på fællesskab
Formand for Herlev Lærerforening Jens Lun-
den havde fokus på fællesskabet, da han gik 
på talerstolen og fremlagde et forslag om, at 
DLF skal gøre mere for at styrke fællesskabet i 
medlemmernes arbejdsliv.

Han fortalte om, hvordan den enkelte læ-
rer er begyndt at beskytte sig ved at lukke sig 
om opgaverne, og hvordan lærere, der ytrer 
sig om problemer og knaphed på resurser, 
bliver beskyldt for at være »klynkere« eller at 
tage »nejhat« på.

»Individualiseringen af skolens problemer 
og resurseproblemerne skal vendes«, sagde 
Jens Lunden fra talerstolen og opfordrede 
også skolelederne til at være med til at løfte 
fællesskabsdagsordenen. Også pointerne i 
dette forslag blev samlet op af hovedstyrel-
sens forslag.

Krav om tilbagemelding
Formand for Gladsaxe Lærerforening Thomas 
Agerskov ønskede, at DLF breder indsam-
lingen af oplysninger ud til kredsene. Han 
mente også, at det er vigtigt, at der ikke kun 
spørges til de aftaler, der er indgået, men 
også eftersøges nye ideer til, hvordan arbejds-
livet kan indrettes bedst muligt.

Han lagde vægt på, at DLF bliver nødt til 
at finde på noget andet end det arbejdstidspa-
pir, som parterne blev enige om ved overens-
komsten 2015.

»Vi har fundet en vej, men den virker 
ikke voldsomt godt«, lød det fra Thomas 
Agerskov.

Formanden for overenskomstudvalget, 
Gordon Ørskov Madsen, gav tilsagn om, at ud-
valget er i gang med at samle oplysninger på 
nye måder, og at resultaterne vil blive frem-
lagt på en overenskomstkonference i marts. 

Hovedstyrelsens samlede forslag til initia-
tiver, der skal tages for at forbedre medlem-
mernes arbejdsliv, blev vedtaget med over-
vældende flertal. 
mbt@folkeskolen.dk

DLF anlægger sag om undervisningsforløb 
Danmarks Lærerforening anlægger en faglig 
sag mod KL for at afklare, om ledelsen kan 
pålægge lærerne at lægge deres undervis
ningsforløb ud på læringsplatformene. Men 
Frederiksberg Lærerforening foreslog på 
kongressen, at DLF dropper sagen.

»De sager, vi har rejst omkring arbejds
tid og bilag 4, har været nødvendige. Men 
jeg er i tvivl om, hvorvidt dette betyder 
noget for medlemmerne«, sagde Ane Søe
gaard, formand for Frederiksberg Lærer
forening.

Det var Anders Bondo uenig med hen

de i og anbefalede derfor de delegerede at 
stemme imod forslaget.

»Lærere har jo altid haft mulighed for 
frivilligt at dele undervisningsforløb med 
hinanden, men her handler det om, at man 
bliver pålagt at lægge dem på en portal, hvor 
de kommer meget længere ud. Det handler 
også om, at lærerne mister muligheden for 
senere eventuelt at udgive deres undervis
ningsforløb på et forlag«, sagde han.

Forslaget om at droppe sagsanlægget 
blev nedstemt.
hjo@folkeskolen.dk

Ane Søegaard 
fra Frederiksberg 

Lærerforening 
opfordrede til, at 
DLF ikke lægger 
sag an mod KL, 

men forslaget blev 
nedstemt.
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Den visuelle referent  
Den professionelle tegner Mette Jep
pesen lavede et referat af kongres 2016 
med sprittusser og farveblyanter. Hun 
er hyret udefra og kender ikke DLF’s ar
bejde, så hendes udfordring var at lytte 
rigtig godt efter hovedpointerne, sagde 
hun, og spidse ører, når de delegerede 
talte i billedsprog.
epo@folkeskolen.dk

Humor skal sætte dagsordenen 
Kan man hyre komikere til at spille på fordommene om 
lærere og bruge humor til at fortælle en ny historie om læ
rerne? spurgte delegeret fra Københavns Lærerforening Inge 
Thomsen på DLF’s kongres. Hun henviste blandt andet til 
komikerparret Adam og Noah, der i høj grad bruger selvironi 
til at sætte en vigtig dagsorden. Med selvironi og humor bli
ver lærerne hørt i stedet for KL. Anders Bondo var enig, men 
huskede kongressen på, at man skal være opmærksom på 
interne reaktioner, da en del af DLF’s medlemmer måske ikke 
kan se det sjove i en sådan humoristisk kampagne.
esc@folkeskolen.dk  
mbt@folkeskolen.dk

Foto: Em
ilie Palm

 Olesen           

Modløshed er et ord, som næstformand i 
DLF Dorte Lange ofte hører, når hun møder 
lærere. 

»De føler, at de ikke kan lykkes med deres 
opgave«, sagde Dorte Lange. »De kan med 
god ret forvente, at vi gør noget mere for at 
hjælpe dem. Det er det, de har os til«.

Selv om DLF har arbejdet hårdt for at 
indgå lokale arbejdstidsaftaler, og der i dag er 
en arbejdstidsaftale eller en fælles forståelse 
mellem lærerkredsen og kommunen 68 ste-
der i landet, skal der mere til. 

»På trods af de succeser, så sikrer de afta-
ler ikke medlemmerne resurser til at kunne 
forberede undervisningen. Ikke i tilstrækkelig 
grad«, sagde Dorte Lange.  

Hun understregede, at medlemmerne har 
brug for konkrete tiltag, som kan hjælpe dem 
her og nu. Og her kan begrebet den involve-
rende fagforening gøre en forskel – medlem-
merne får en ny rolle, hvor de selv er med til 

at skabe konkrete forbedringer i arbejdslivet. 
»Vi skal ikke kun løse problemer for med-

lemmerne, men i højere grad sammen med 
medlemmerne. Hjælpe dem til at skubbe til 
de rammer og prioriteringer, der er for deres 
arbejdsplads«. 

En vej er at spørge medlemmerne, hvor-
dan de ville løse konkrete situationer, hvis 
de kunne bestemme, og så via kredse og til-
lidsvalgte hjælpe dem, så de ikke står alene 
med deres bud på ændringer af rammerne. 
Måske kan en lærer ikke alene gå imod, at en 
forvaltning kræver, at lærerne eksempelvis 
hænger elevernes resultater op i klassen, 
men hvis tillidsrepræsentanten og kredsen 
hjælper, så budskabet om, at det er en dårlig 
idé, kommer fra alle lærerne, er chancen for 
at få ændret beslutningen større, lød det fra 
Dorte Lange. 

»Det vigtigste er, at medlemmerne kom-
mer til at opleve, at de er en del af noget 

større. En del af et fællesskab, som faktisk 
opnår nogle resultater«.

»Det kan både være noget, som medlem-
merne selv sætter i gang, hvor vi bare løber 
efter og hjælper og sikrer, at det går godt. Og 
det kan være ting, som vi sætter i gang. Også 
på landsplan«, sagde Dorte Lange og fortalte, 
hvordan DLF via møder i faglig klub har 
evalueret på, hvordan arbejdstidsbilaget fra 
overenskomsten i 2015 har haft betydning for 
lærernes hverdag. 

»Nogle brugte konkrete ting på skolerne. 
Nogle gjorde ikke så meget ud af det. Det 
bliver nu brugt til de regionale møder, vi skal 
have med KL. Vi kan tage flere af den slags 
centrale initiativer«, sagde Dorte Lange og 
fortalte, at hovedstyrelsen har besluttet, at de 
på en række møder over efteråret og vinteren 
vil drøfte med tillidsvalgte, hvordan der kan 
sættes gang i flere aktiviteter. 
mbt@folkeskolen.dk

Dorte Lange: 
DLF skal hjælpe  
medlemmerne mere

Næstformand i DLF Dorte Lange understregede, 
at DLF skal kunne tale ligeud om tingene:  »Vores 
medlemmers arbejdsliv er fyldt med problemer. 
Ikke udfordringer«.
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Hvordan kan fagbevægelsen også i frem-
tiden sikre indflydelse på samfundet? Det 
spørgsmål blev taget op på DLF’s kongres.  
DLF-formand Anders Bondo Christensen 
startede med at understrege, at demokratiet 
på arbejdspladserne er et fundament for 
velfærdsstaten. 

»Vi er kommet langt i Danmark, fordi vi 
har demokrati på arbejdspladserne. Men der 
er stærke kræfter, der ønsker at afskaffe de-
mokratiet«, sagde han.

Gordon Ørskov Madsen, der er formand 
for overenskomstudvalget i DLF, fortalte, at 
Danmarks Lærerforening sammen med en 
række andre faglige organisationer og tæn-
ketanken Cevea snart kommer med bud på, 
hvordan Danmark kan modvirke ulighed og 
styrke fællesskab, solidaritet og demokrati.

»Måske er det på tide, at fagbevægelsen 
tager sit navn meget mere alvorligt og skaber 
bevægelse«, sagde han.

Regitze Flannov fra DLF’s hovedstyrelse 
ville starte en folkebevægelse for at fejre, at 
man betaler skat.

Og Thomas Andreasen, der er formand for 
arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF, 
fortalte, at flere medlemmer af DLF på grund 
af sygdom glider ud af arbejdsmarkedet.

»Styrken i et solidarisk velfærdssamfund 
er netop, at der er et sikkerhedsnet, der gri-
ber os«, sagde han. 

Formand for Århus Lærerforening Jesper 
Skorstengaard sammenlignede med sund-
hedssektoren. 

»Vi er alle sammen enige om, at patienten 
er syg. Men vi mangler at blive enige om, 
hvor alvorlig sygdommen er. Hvor i kroppen 

er patienten syg, og hvilken medicin skal der 
bruges?« spurgte han og efterlyste et fokus i 
kampen for velfærden. 
esc@folkeskolen.dk

Refskov: Er lærerne klar til at  
gå i konflikt? 
Arbejdstidsaftaler skal indgås så centralt som muligt. 
Det står som mål i DLF’s principprogram. Formand 
for Ballerup Lærerforening og hovedstyrelsesmedlem 
Morten Refskov lagde på Danmarks Lærerforenings 
kongres op til, at DLF skal tage stilling til, om det 
fortsat er det gældende princip. 

Hvis DLF går efter en centralt aftalt arbejdstids
aftale, kommer det ikke til at ske uden sværdslag, 
mener Morten Refskov. Det er nu, Lærerforeningen 
skal vælge retning.

»Den første og vigtigste overvejelse, vi skal gøre 
os, er, om vi reelt har affundet os med, at den cen
trale aftaleret er faldet bort. Har vi mistet troen på, 
at vi kan vende tilbage til centralt aftalte og dermed 
landsdækkende arbejdstidsvilkår?« spurgte Morten 
Refskov og konkluderede, at i så fald må lærerne be
slutte sig for en ny strategi for arbejdstidsaftaler. 

»Så må vi arbejde for yderligere decentralisering, 
delegere større kompetence til kredsene og tillidsre
præsentanterne – omorganisere vores foreningsde
mokrati«.
mbt@folkeskolen.dk

Formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov 
Madsen tilkendegav, at DLF vil søge både global og lokal 
inspiration i arbejdet med at udvikle et demokratisk solida
risk velfærdssamfund.

Læs også
Læs mere om kongressen på  
folkeskolen.dk.

Fagbevægelsen skal  
sikre indflydelse på samfundet
Velfærdssamfundet er i krise – fagbevægelsen må reagere, lød det på kongressen.
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STÆRKE SAMMEN

Styrk klassefællesskabet  
og den enkelte elev

Før sommerferien sendte vi det gratis  
undervisningsmateriale STÆRKE SAMMEN  
til alle landets skolebiblioteker. 
 
STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb,  
der giver konkrete værktøjer til at styrke  
børns modstandskraft og handlemuligheder, 
hvis deres rettigheder krænkes.

Alt materialet findes også på  
redbarnet.dk/stærke-sammen

Mellemtrinnet

Foto: Daniela Stoian

International udveksling  
løfter eleverne

TEKST 
CHRISTIAN ROSENKVIST 
AFDELINGSLEDER

I et udvekslingsprojekt oplever eleverne, at de 
begynder på samme niveau. Det betyder ikke 
noget, om de er dygtige eller mindre dygtige i 
skolefagene hjemmefra. Eleverne bliver mere 
selvsikre, og personligt får de et løft, der er lang-
varigt, og som tydeligt åbner deres opmærksom-
hed mod verden. Målet for lærerne på Stubbekø-
bing Skole og Fjordskolen er at gøre ungdoms-

udveksling til et fast tilbud til landets 8.-klasser. 
De er nemlig ikke i tvivl om, at eleverne såvel 
fagligt som i deres personlige udvikling har stort 
udbytte af mødet med jævnaldrende unge fra 
andre kulturer. Derfor bor eleverne også sammen 
og besøger hinandens lande.

»Exchanges for all« er internationale udveks-
lingsprojekter for skoler, der bygger på strategi-
ske partnerskaber mellem flere lande og støttes 
af EU-programmet »Erasmus«. Et projekt består 
af kreative workshops og en afsluttende fælles 
performance, hvor alle elever fra de forskellige 
lande deltager. De nøjes ikke med at optræde, 

Vi er lærere fra to skoler i Guldborgsund Kommune, som har erfaret,  
at udvekslingsprojekter med jævnaldrende fra andre lande giver elever  
i 8. klasse et varigt fagligt og personligt løft.

Udvekslingsprojekter får virkelig  eleverne til at rykke sig, 
fortæller lærerne Jonna Krusbæk og Jonna Tarp.
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prøv  
noget  

nyt

Vi oplever stor interesse  
for besøg og undervisning. 
Kontakt os allerede i dag.

Ring +45 44 22 22 44 og hør mere  
eller bestil på denblaaplanet.dk

Giv klassen en dag i syv millioner liter vand  
 Oplev levende undervisning tæt på havets dyr.

  Få fagligt indhold uanset om I vælger  
undervisning eller et besøg  
på egen hånd.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

men leverer musik, lys og lyd og 
styrer teknikken. Hensigten er ikke 
at give eleverne kreative færdigheder. Målet er 
processen og den performance, som de sammen 
skal nå frem til. 

Du skal ville det
Jonna Krusbæk og Jonna Tarp fra Stubbekøbing 
Skole har været med i flere projekter og er vilde 
med det. International udveksling er hårdt arbejde, 
men det er også sproglig efteruddannelse og utro-
lig sjovt og givende, synes de. Under deres seneste 
udvekslingsprojekt boede 40 elever fra fire lande 
på Stubbekøbing Skole. Ti af skolens 8.-klasseele-
ver havde været i Polen og deltaget i den polske del 
af projektet. Andre elever ville kun deltage i projek-
tet i Danmark, og nogle ville slet ikke være med.  

»Det kan være grænseoverskridende for elever 
i 8. klasse at sove, bade og spise sammen, selv 
om grupperne boede i hver deres klasseværelse 
med et fællesrum til spisning og hygge. Det var et 
forsøg, for kunne det lade sig gøre at have projekt 
og samtidig almindelig undervisning på skolen? 
Og ja, det kunne det«, konstaterer Jonna Tarp.

Hun og Jonna Krusbæk er enige om, at et ud-
vekslingsprojekt virkelig får eleverne til at rykke sig. 

»Projektdeltagerne tør plud-
selig rejse sig og sige noget i for-

samlingen. Det giver også selvtillid, når danske 
elever opdager, at de taler bedre engelsk end 
de udenlandske deltagere. Vores mål er at gøre 
udveksling til en fast del af elevernes skolegang, 
så 8. klasse er med i et eller to projekter, der 
varer seks-otte dage. Bagefter holder mange af 
eleverne kontakten med de andre lande. Det er 
blevet nemmere med de sociale medier«, fortæl-
ler Jonna Krusbæk.  

De bedste til demokrati
Fjordskolen har også været med i udvekslings-
projekter. Christian Rosenkvist er afdelingsleder 
på skolen og har deltaget tre gange. Et af pro-
jekterne foregik på Fjordskolen, og her mener 
lærerne også, at udveksling giver eleverne et 
varigt løft. Han oplever, at de fagligt lidt tungere 
elever får et boost af selvtillid og oplever, at de 
kan mere, end de selv troede. Et af formålene er 
også at få eleverne til at tale mere engelsk.

Fjordskolen har erfaret, at et godt udveks-
lingsprojekt kræver, at lærerne og skolen ved, 
hvilke partnere man vil samarbejde med. Men 
man må også bøje sig for hinandens ønsker. 

Et »Exchanges for all«-projekt med i alt 50 elever 
koster 10.000-14.000 euro fordelt på tre-fire lande.

• Find en eller flere kollegaer, der vil være med.
• Sørg for opbakning fra skoleledelse og skolebe-

styrelse.
• Undersøg, om en medarbejder i kommunen ar-

bejder med internationale relationer.
• Undersøg, om kommunen har venskabsbyer, 

som I kan starte med.
• Sørg for at få værdigrundlag og forventningsaf-

stemning  på plads. 
• Beslut, hvilke udenlandske partnere I vil samar-

bejde med.
• Undersøg, hvilke EU-fondes formål og krav I kan 

opfylde.
• Undersøg grundigt, hvad det program, I søger 

under, konkret yder bidrag til. 
• Tilpas eventuelt projektbeskrivelsen, så den 

opfylder programmets krav til ansøgninger.
• Få oprettet en projektkonto – eventuelt med 

hjælp fra forvaltningen.

Sådan gør du:  

• exchangesforall.eu
• ec.europa.eu/youth/programme/mobility/ 

youth-exchanges_
• www.emu.dk/tema/internationalt

Nyttige link: 
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N AT I O N A L E  T E S T

De nationale test er et pædagogisk redskab 
for læreren. Den sætning har minister og 
ministerium gentaget til bevidstløshed i ti år. 
Spørgsmålet er, om det er slut nu, hvor flere 
undersøgelser efter hinanden har bekræftet, 
hvad lærerne har sagt i årevis: De nationale 
test er ikke i stand til at måle præcist på den 
store midtergruppe af elever – lærerne kan 
simpelthen ikke regne med, at fordi Jonas 
har scoret højere end Vera, så er Jonas også 
dygtigere til faget end Vera. For tager de to 
elever den samme test ugen efter, kan det lige 
så godt være Vera, der ligger i top. 

Og det blev tydeligt på den eksperthøring 
om testene, som Folketingets børne- og un-
dervisningsudvalg holdt i sidste uge. Politi-
kerne har nu hørt budskabet om, at testene 
i deres nuværende form ikke er egnede til at 
måle på enkeltelever. Politikerne hørte også, 
at testene gør de yngste elever ulykkelige, og 
at testresultater kan motivere de dygtigste, 
men virker stik modsat for de fagligt og so-
cialt svageste. 

Der var afsat fire timer til høringen, men 
med ti eksperter og lige så mange spørge-
lystne politikere gik høringen over tid. Po-
litikerne nåede ikke at få svar på alle deres 

spørgsmål, og der blev slet ikke tid til, at de 
mange lærere og andre interesserede på tilhø-
rerpladserne kunne komme til orde.

Og nogen konklusion var man ikke i nær-
heden af. En af initiativtagerne, Carolina 
Magdalene Maier fra Alternativet, ønsker et 
fuldstændigt opgør med testene. De øvrige 
politikere gav mere udtryk for, at de suger 
til sig til en debat om, hvordan testene kan 
justeres, og til en debat om skismaet mellem 
testenes mange formål fra pædagogisk red-
skab over dokumentation over for forældre 
og skoleleder til måling på folkeskolerefor-
mens effekt.

»Det er vældig komplekst, fordi testene 
skal dække både nationale og lokale behov«, 
konstaterede dagens mødeleder, Jens Hen-
rik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, efter 
høringen. »Vi har haft diskussionerne mange 
gange, men kunne jo konstatere, at vi nok 
ikke vidste nok alle sammen, og nu skal vi så 
igen kigge på, om vi får det ud af de nationale 
test, som vi tror, vi gør«.

Det var Enhedslistens Jakob Sølvhøj, der 
oprindeligt fik ideen til eksperthøringen. Han 
skrev blandt andet bagefter i sin blog på fol-
keskolen.dk:

»Det er indlysende, at der er brug for at 
sikre, at lærerne har en klar vurdering af, 
hvordan det står til med den enkelte elevs 

læring. Den erfarne lærer vil som udgangs-
punkt meget hurtigt have dannet sig et over-
blik, men det er ikke ensbetydende med, at 
der ikke kan være brug for redskaber, der 
kan understøtte den enkelte lærers arbejde 
hermed. Det er klart, at forældre har et stort 
og berettiget ønske om at vide, hvordan net-
op deres barn klarer sig, og hvordan de kan 
bidrage til at sikre barnet det bedst mulige 
udbytte af skolegangen. Det er også helt be-
rettiget, at kommunalpolitikere har et ønske 
om at have et solidt grundlag for at vurdere, 
om eleverne får det bedst mulige udbytte 
af undervisningen på kommunens skoler. 
Det vil derfor være naturligt, at en arbejds-
gruppe har alle disse tre aspekter med, når 
den skal vurdere de nationale test og komme 
med forslag til justeringer, større ændringer 
eller måske en erstatning af testene til fordel 
for andre pædagogiske og styringsmæssige 
redskaber«. 
kra@folkeskolen.dk
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Nu ved politikerne, at de nationale  
test ikke måler præcist
De nationale test til eksperthøring på Christiansborg.

TEKST KAREN RAVN

Lektor Kristine Kousholt, Danmarks  
Institut for Pædagogik og Uddannelse: 

»Når eleverne sidder ved testen, leder de 
efter tegn på evaluering, og derfor prøver 
mange af dem at orientere sig efter umid-
delbart synlige sociale markører. Hvornår 
bliver de andre færdige, hvor mange op-
gaver har de nået, hvor lange ord får side-
manden på sin skærm? De kommer til at 
lede efter tegn på, hvordan de klarer sig i 
forhold til andre, fordi denne evaluerings-
form ikke rummer umiddelbar feedback. 
Og de, der i forvejen befinder sig på kan-
ten socialt, rammes hårdest – nogle så 
hårdt, at de ender med at sidde og svare 
helt tilfældigt og bare klikke sig igennem 
testen«.

Lærer og didaktisk vejleder Mette Frederiksen: 

»Vi lærere er meget optagede af at skaffe os 
viden om elevernes læring. Og jeg vil gerne be-
rolige ministeren, som i går aftes i tv udtrykte 
en bekymring for, hvad der ville ske, hvis vi ikke 
havde nationale test. Som om der ville opstå et 
tomrum uden«.

Foto: Kristian Sønderstrup-Granquist

Foto: Lise Frank
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Fænomenet teaching to the test, hvor lærere 
underviser med henblik på, at eleverne skal 
klare sig godt i test, frem for at fokusere på 
fagets mål, er velkendt fra mange lande med 
centralt udstukne test, der har betydning 
for for eksempel skolernes økonomi. Det var 
noget, forskere og andre advarede imod, 
da de nationale test blev indført i Danmark. 
Professor på Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse Jeppe Bundsgaard har sammen 
med statistikeren Morten Rasmus Puck på eget 
initiativ besluttet sig for at undersøge læreres 
og skolelederes brug af testene, fordi han ikke 
mener, at de hidtidige rapporter om emnet 
har været forskningsmæssigt i orden. Og deres 
undersøgelse viser, at næsten halvdelen af 
danske lærere faktisk er begyndt at undervise 
med testene som mål.

De fleste lærere forbereder eleverne til te-
sten ved at tale med dem om den forestående 
test – 30 procent af dem taler med klassen om 
testene tre eller flere gange i tiden før testen. 
Næsten halvdelen af lærerne bruger undervis-
ningsmateriale rettet mod nationale test, og 
flere end halvdelen underviser specifikt i stof, 
der er relevant for testen, fordi eleverne skal 

til test. At så mange lærere forbereder testene 
så meget, overrasker Bundsgaard:

»At så mange bruger særlige undervis-
ningsmaterialer som optakt til testen – noget, 
som selv fortalerne for test siger, man ikke 
må – er et problem. For resultatet er, at vi 
fremmer noget i undervisningen, vi ikke øn-
sker fremmet«, siger han til folkeskolen.dk.

»Én ting er de helt groteske ordkæder, ele-
verne træner, men det gælder også for eksem-
pel almindelige tekstforståelsesopgaver, hvor 
eleverne bliver trænet i strategisk søgning efter 

nøgleord i en tekst, så de hurtigt kan vælge 
den overskrift, der passer bedst. Den type stra-
tegisk læsning er jo kun én ud af mange læse-
strategier, og skoleelever skal lære at anvende 
forskellige læsestrategier til forskellige tekstty-
per og formål«, påpeger Jeppe Bundsgaard.

Lærerne erkender selv problemet i under-
søgelsen – over halvdelen af de adspurgte 
lærere svarer, at de nationale test får dem til 
at lægge vægt på noget uvæsentligt.   
kra@folkeskolen.dk
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Ny forskning: 
»Teaching to the test« udbredt i Danmark
Næsten halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse bruger undervisningsmaterialer, der 
er rettet mod de nationale test.

TEKST KAREN RAVN

FOTO BO TORNVIG

»Jeg kan ikke forstå, at 
det skal være en pro-
fessor i fagdidaktik, der 
skal fortælle verden, 
at de her test ikke kan 
bruges til at sammen-
ligne to elever. Politi-
kere og lærere er ikke 
blevet klædt ordentligt 
på af forskere og kon-
sulenthuse og embeds-
mænd, mener Jeppe 
Bundsgaard, der altså 
er professor i didaktik – 
ikke i statistik.

Foto: Steen Brogaard

Marianne Jelved, De Radikale: 

»Testene, som vi kender dem i dag, er 
ikke velegnede som et pædagogisk red-
skab for den enkelte. Alle børn har ret til 
faglig og social udvikling og til at blive 
mødt af høje forventninger – kort sagt 
en retfærdig skole. Så alle bør overveje, 
om vi kan få de nationale test til at frem-
me en retfærdig skole, eller om vi skal 
finde nogle andre løsninger«.

Se tidslinje om de nationale test fra 
2004 til nu på folkeskolen.dk

Formand for Skolelederforeningen  
Claus Hjortdal: 

»Jeg har talt med 15 skoleledere, og jeg 
skulle hilse og sige, at I bør kigge på, 
om det er nødvendigt med test allerede 
i 2. klasse. De tror ikke på, at de er va-
lide, for børnene kan ikke koncentrere 
sig længe nok, så vi tvivler simpelthen 
på resultaterne«.
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F L A G E R  F O R  P O U L 
De farverige flag er lavet af to 

8.-klasseelever fra Ingrid Jesper-
sens Skole i København. De er in-
spireret af den Louisiana-aktuelle 

kunstner Poul Gernes, som  
var glad for flag.
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F O T O G R A F E R E T

I D E N T I T E T S P L A N C H E
Eleverne fra 7.x på Herstedlund 
Skole laver plancher om sig selv. 
En dreng har limet et billede af 

tv-værten Oprah Winfrey på, fordi 
han godt kan lide mennesker,  

der giver til velgørenhed.

H V E M  E R  J E G ?
Eleverne har selv udvalgt og  

printet billeder, som de mener  
siger noget om deres identitet. 
Der er blandt andet billeder af  

boligblokke, deres skole,  
Brøndby Stadion  

og dyr.
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K L I P  O G  K L I S T E R
Louisiana får besøg af omkring 

100.000 børn om året, så der er 
brug for et stort lager af karton 

og tuscher.
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KUNSTLEJRSKOLE PÅ LOUISIANA
7.x fra Herstedlund Skole i Albertslund er den første klasse, som prøver at være på kunstlejrskole på Louisiana. Forsøget er  
startet for at give eleverne endnu bedre muligheder for at fordybe sig i kunsten. »Kunsten kan bruges til at fortælle om nye  
sider af en selv«, siger underviser på Louisiana Hanne Flarup.

FOTO  BO TORNVIG / TEKST CATHRINE BANGILD

Læs på  
næste opslag:

 
Da børnene fra  

betonbyen kom til  
Louisiana

T U S I N D V I S  A F  B Ø R N 
Mellem 15.000 og 17.000 elever 
besøger hvert år Louisiana med 
deres klasse. De fleste kommer 

fra København og  
Nordsjælland.
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I de kølige udstillingssale på det nordsjælland-
ske kunstmuseum Louisiana betragter 16 elever 
og to lærere et kollageværk af den grønlandske 
kunstner Pia Arke. Museets underviser Hanne 
Flarup har bedt dem om at gætte, hvilke mate-
rialer der er brugt på kollagen. Der er mange bud. 
En dreng identificerer nogle store brune pletter 
som spildt kaffe. Hanne Flarup giver ham ret. 
»Er det med vilje?« spørger han. Og det er må-
ske lidt mærkeligt, men kaffepletterne er ikke et 
uheld, og de bliver ikke det sidste, eleverne kom-
mer til at undre sig over på museet.

Eleverne går i 7.x på Herstedlund Skole i Al-
bertslund på Københavns vestegn. De har vun-
det et kunstlejrskoleophold på Louisiana og skal 
være her fra tirsdag til fredag. Langt de fleste 
af de elever, der modtager undervisning på mu-
seet, kommer fra København og Nordsjælland. 
Med kunstlejrskolen forsøger Louisiana at nå ud 
til hele landet, så børn, der sjældent kommer på 
museum, også får mulighed for at opleve kunst-
samlingen.

Det kunne der måske godt være brug for. 
En undersøgelse af danskernes kulturvaner fra 
2012 af Epinion og Pluss Leadership viser nem-
lig, at 44 procent af børn bosat i en bykommune 
har været på kunstmuseum. Det samme gælder 
kun for 17 procent af de børn, der er bosat i en 
yderkommune. Det billede tegner sig også i 7.x. 
Et par af pigerne har været på kunstmuseum 
med deres forældre, men for resten af klassen er 
det en ny verden, de besøger, selvom Louisiana 

Da børnene fra  
betonbyen kom til 
Louisiana
7.x fra Albertslund trodsede kulturchokket og  
tog på kunstlejrskole med stor åbenhed. I kunsten  
er børnene lige, mener deres lærer.

TÆTTERE PÅ FAGET: BILLEDKUNST

TEKST CATHRINE BANGILD

FOTO BO TORNVIG FAGLIGT NETVÆRK:
BILLEDKUNST

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

BILLEDKUNST 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

I det faglige netværk for billedkunst kan 
du debattere og videndele med kolleger 
fra hele landet. Bliv en del af netværket 
med 4.124 andre følgere, og modtag 
faglig inspiration i din indbakke. Læs fle-
re artikler som denne og mød dine blog-
gere på folkeskolen.dk/billedkunst.
 

Folkeskolen.dk/billedkunst

Hanne Flarup fra Louisiana fortæller om det store kollage-
værk af Tal R. Værket skal give dem inspiration til en plan-
che om eleverne selv.

kun ligger 40 minutter væk i bil. Og det kan man 
godt mærke på eleverne, mener Hanne Flarup:

»Begreber som ’skulptur’ og ’kollage’ er no-
get, som vi skal forklare først. Og det er jo klart, 
hvis man ikke har arbejdet så meget med kunst 
før. Vi oplever, at der er stor forskel, alt efter hvor 
i landet man kommer fra. Men til gengæld er der 
en fuldstændig åbenhed, i forhold til hvad de 
skal. Der er ikke mange forudindtagede menin-
ger, men en masse nysgerrighed«, siger hun.

Børn af betonby
I museets børnerum med malingpletter på de 
grå linoleumsgulve har eleverne overtaget to 
langborde. På bordene flyder det med kuglepen-
ne, farveblyanter, sakse og udklippede billeder 
fra blade. Roza på 12 år lægger et tyrkisk flag 
ved siden af et kurdisk flag på et sort stykke kar-
ton. Hun har selv tegnet flagene. Der ligger også 
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en blomst, som hendes klassekammerat Emma 
har tegnet med blyant.

Efter en rundtur på museet, hvor eleverne 
har kigget på kollageværker, er det nu blevet de-
res egen tur til at lave en kollage. Den skal vise, 
hvem den enkelte elev er. Roza klistrer blomsten 
på, som symboliserer, at hun altid er glad. Det 
tyrkiske og kurdiske flag fortæller historien om 
hendes rødder. Senere limer hun også en fod-
bold på – hun kunne godt tænke sig at starte til 
fodbold.

Rundtomkring i lokalet finder eleverne bil-
leder af alt fra dyr til pizza, som skal på kollagen. 
Mange gør ligesom Roza og limer flag på: make-
donsk, ghanesisk, tyrkisk, albansk og dansk. Der 
er også billeder af den boligblok, de bor i. Mange 
bor i den samme. På trods af de mange flag ser 
eleverne til gengæld ikke så meget andet af ver-
den end der, hvor de bor. Klassens lærer, Sandra 
Juul, håber, at eleverne kan lære noget af at 
komme væk fra betonen:

»Albertslund er bygget op af beton med store 
boligområder. Det, eleverne ser, er den vej, de går 

i skole – de er kun i det område. Nogle af pigerne 
tager måske på museum med deres forældre, 
men for de andre er det underligt bare at have 
hus med have. Jeg håber, de lærer noget om, at 
tingene ikke er så skræmmende, så de tør tage 
ud og væk på egen hånd«, siger hun.

Uden facit
Det var netop ønsket om at se noget mere af 
verden væk fra betonbyen, som 7.x lagde vægt 
på i deres begrundelse for, hvorfor de skulle 
vinde konkurrencen om et lejrskoleophold på 
Louisiana, men Hanne Flarup håber, at eleverne 
kan opdage noget mere om sig selv.

»Når vi beder eleverne om at producere no-
get selv, så kommer de til at tage stilling til 
kunsten og ikke bare se, hvad andre har lavet. 
De får stolthed ind i produktet, og nogle elever 
blomstrer også her i modsætning til i dialogen«, 
siger hun.

Sandra Juul fortæller, at begrebet kunst var 
rigtig svært for eleverne, før de tog på lejrskole. 
For mange af dem er graffiti kunst. Sandra Juul 
tror på, at når eleverne vender hjem til betonby-
en, vil de være mere åbne og nysgerrige og turde 
være kreative.

»Jeg tror, eleverne kan lære rigtig meget af 
kunst, fordi der ikke er noget facit. De får lov til 
at reflektere og være kreative. Her kan de springe 
ud i at gøre noget, som ikke er med i den lange 
skoledag, hvor man skal nå bestemte ting«, siger 
Sandra Juul. 
cba@folkeskolen.dk

»Eleverne kommer ud, hvor ingen kan bunde. Der er ikke 
nogen her, der er bedre end andre til noget, så de er helt 
lige«, siger lærer Sandra Juul.

Eleverne er sat sammen i par og skal tegne en ting, der 
siger noget om kammeraten. Emma tegner en blomst til 
Roza, fordi hun altid er glad.

»Vi er børn af en betonby, men helt rigtigt er vi børn af 
vores forældre. Vores forældre kommer fra hele verden, 
men vi har ikke selv set hele verden. Egentlig har vi ikke 
set så meget af Danmark, så derfor kunne vi rigtig godt 
tænke os at komme væk fra Københavns vestegn. Vi 
har brug for minder, som knytter os sammen som en 
klasse. Vi har brug for at kunne kigge tilbage og grine 
og mindes dengang, vi var i Helsingør og hoppe i van-
det. Dengang vi lavede skøre eksperimenter på Loui-
siana. Tænk, hvor meget vi kunne lære vores familier og 
venner om det at være på kunstmuseum eller bare om 
det at være væk hjemmefra«.

7.x’s vinderansøgning
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Kommuner for 
velfærd ønskes!

tættere vi kommer på afslutningen af de kom-
munale budgetlægninger her til oktober.

Samtidig har vi en regering, der tænker i 
nye tiltag, der trækker udviklingen helt skævt, 
med flere familier, der får svært ved at klare 
dagligdagen, og dermed også flere børn og 
unge, der ikke får de optimale muligheder for 
en skolegang, der kan give dem chancen for at 
komme ud af det socialt negative spor.

Et spor, regeringen også mener, at skolen 
skal knække – men ikke giver kommuner og 
skoler mulighed for at arbejde med.

Majbrit Berlau fra Dansk Socialrådgiver-
forening påpegede i sin tale til kongressen 
nødvendigheden af, at vi i de faglige organi-
sationer samarbejder om at få ændret de for-
hold, der forringer vilkårene for rigtig mange 
familier, børn og unge.

Derfor er det vigtigt, at vi også i DLF både 
centralt og lokalt engagerer os og møder op og 
slås for velfærden. Der bliver givet også mulig-
heder i din lokale kommune og i hvert fald på 
landsplan, når Folketinget åbner i starten af 
oktober. 

»Der beskæres i buskadser og budgetter«, 
som Benny Andersen skriver i sit digt »Hilsen 
til forårssolen«.

Men i den flotte sensommersol her i sep-
tember er det jo ikke tidspunktet at beskære 
– det har politikerne bare lige glemt.

Jeg var torsdag aften i sidste uge til demon-
stration foran administrationsbygningen i 
Holbæk, hvor 500-600 af kommunens med-
arbejdere på de såkaldte velfærdsområder var 
forsamlet.

En besparelse på 204 millioner kroner i 
budgettet for 2017 er blevet fremlagt, med de 
store konsekvenser det har på alle kommunens 
områder. Ikke mindst på skoleområdet, hvor 
endnu en ny skolestruktur lige er indført og sto-
re projekter sat i gang – nu er der afskedigelser, 
mere undervisning med ringere forberedelse til 
lærerne, indkøbsstop med mere på vej. 

Samtidig med demonstrationen stod borg-
mesteren ude i den anden ende af byen og 
tog første spadestik til et prestigeprojekt – en 
stor sportsarena – som også har været medvir-
kende til, at man har holdt udsigterne for 2017 
skjult længe. Det har faktisk været kendt siden 
2012, at 2017 ville blive et hårdt år. Men politi-
kerne har ikke gjort noget ved sagen. Godt, at 
der er kommunalvalg næste år, var de lærere, 
jeg talte med, enige om!

På kongressen fik vi historien fra Lolland, 
hvor der også skal spares millioner af kroner 
i budgettet – og hvor man i forvejen har 30 
procent af eleverne, der går på privatskoler, 
en stor koncentration af kontanthjælpsmod-
tagere med mere. Det kan ikke hænge sam-
men.

Og historierne står i kø ude fra landets 
kommuner – og den kø bliver ikke mindre, jo 

 Det har faktisk 
været kendt siden 
2012, at 2017 ville 
blive et hårdt år. 
Men politikerne 
har ikke g jort noget 
ved sagen. Godt, at 
der er kommunal-
valg næste år, var 
de lærere, jeg talte 
med, enige om!
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}»Var det sjovt i skolen i dag?«

Søs Irina Armyrantis:
»’Var det sjovt i skolen i dag?’
Det spørgsmål er det mest ringe 
spørgsmål, du som forælder kan 
stille dit barn! Jeg har lige fået 
job i udskolingen på en almin-
delig folkeskole. En af de ting, 
jeg har gjort klart for eleverne fra 
starten, har været, at skolen ikke 
er en del af underholdningsindu-
strien – bevares, skolen må ger-
ne være sjov, endda gerne rigtig 
sjov, men det er ikke et krav, at 
skolen skal være sjov. Den slags 
krav hører til i underholdningsin-
dustrien, ikke i skolen. 
En af årsagerne til, at børn nogle 
gange keder sig, er, at de fra 
første skoledag dagligt er blevet 
spurgt: ’Var det sjovt at være i 
skole?’ Med det spørgsmål får 
man som forælder desværre 
givet sit barn det indtryk, at 
morskab og underholdning er 
væsentlighedskriterium ét for 
skolen …
Alt det siger jeg til de store børn 
fra starten af, så første gang en 
elev pipper op om, at de keder 
sig over en opgave – som for 
eksempel forleden dag, hvor de 
skulle lede efter uregelmæssige 
verber i en engelsk tekst – så 
får ’det er kedeligt’-eleven en 
kort reminder om, at den slags 
ytringer holder vedkommende 
for sig selv, for jeg er ikke ansat i 
underholdningsbranchen og skal 
derfor ikke efterkomme krav om 
underholdning …«.

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN  
FORMAND FOR DLF’s  
UNDERVISNINGSUDVALG
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Deltag i netdebatten på folkeskolen.dk

Benny Bang Carlsen::
»… Jeg vil gerne tilstå, at jeg ikke 
ønsker færdigprogrammerede 
ståsteder i forhold til mit eget 
ståsted og tilværelsesforståelse, 
ligesom jeg heller ikke er tilhæn-
ger af foruddiskonterede lærings-
opfattelser som læringsmålstyret 
undervisning med videre. Lidt 
frækt formuleret: Det er, som 
om Brinkmann lidt ironisk ender 
i den selvsamme fælde som de 
nye læringsepigoner (Jens Ras-
mussen, Claus Holm med flere). 
Her blot anskuet fra et normativt 
livsfilosofisk perspektiv. Jeg bil-
der mig ikke ind, at jeg har nogle 
nagelfaste løsninger og svar på 
verdens og ’skolens elendighed’, 
men der er stadigvæk en skole 
og nogle børn, som også har brug 
for retning og mål – ikke lærings-
målstyret undervisning, men 
intentionelle mål for undervisning. 
For eksempel er det en god idé at 
opstille mål for elevens læseud-
vikling. Det er ikke nødvendigvis 
magisk at lære at læse. Det er 
også forbundet med elevens 
motivation, målrettethed og ar-

bejdsindsats med videre. Brink-
manns ’drømmepædagogik’ bør 
finde et mere konkret leje uden 
frelste besværgelser om verdens 
uudgrundelige beskaffenhed. Men 
jeg er enig med Brinkmann i, at 
vi først og fremmest lærer for at 
lære ’noget’ – et indhold, for nu at 
slutte mit prosaiske indlæg«.

Hans Henrik Knoop:
»Ligesom metakognition er tænk-
ning om, hvordan man tænker, 
er metalæring læring om, hvor-
dan man lærer. Ikke mindst hele 
læringspsykologien handler om, 
hvordan man lærer. Hvis man stu-
derer læringspsykologi, lærer man 
derfor åbenlyst noget om at lære, 
og man har dokumenterbart ’lært 
at lære (bedre/anderledes)’, hvis 
man med held bruger, hvad man 
har lært – uanset indhold i øvrigt. 
Både elever og lærere kan således 
have stor gavn af at lære noget 
om, hvordan man lærer«.

Jeppe Christiansen:
»Kære Knoop
Det er ret tydeligt, når nogen be-

finder sig i en psykologisk verden 
og herefter forsøger at psykolo-
gisere andre professionelle fag. 
For mig er der ikke noget vundet 
ved at lære at lære, hvis ikke jeg 
skal lære noget. Det, der sker i 
folkeskoleregi, er, at eleverne nu 
lærer om, hvordan de skal lære 
at udføre eksempelvis musik, 
det dur ikke. Man fjerner børnene 
fra verden, man ophæver noget, 
eller fra matematikkens verden, 
reducerer tingene til ubetyde-
lige ettaller, der intet er værd. At 
psykologisere en undervisnings-
situation er intet værd, hvis det 
ender med, at børnene ikke lærer 
noget …«.

Stian Rasmussen: 
»Vi har alle vores didaktiske og 
pædagogiske yndlinge, og når 
man læser en tekst, holder man 
den op mod den viden, man har 
tilegnet sig før, og vurderer den i 
forhold til den og nuancerer det 
billede, man har af, hvad under-
visning og læring er. Jeg er langt 
hen ad vejen enig i betragtningen 
om, at en objektivisering af selve 
det ’at lære’ er en skæv kurs, 
hvor man prøver at fange noget 
og holde det fast, noget, der er 
flygtig og næsten umulig at be-
skrive, læring. Jeg kommer til at 
tænke på Klafkis differentiering 
mellem den materiale og formale 
dannelse. Der er ingen tvivl om, 
at der er genstande, emner og 
områder, der i sig selv har værdi 
og grundlæggende er noget, man 
bør vide noget om og stifte be-

un
de

rv
isn

in
gs

ma
te

ria
le

un
de

r o
ph

ol
de

t
fø

r o
ph

ol
de

t
ef

te
r o

ph
ol

de
t

in
sp

ira
tio

n
ak

tiv
ite

te
r

På Bornholm får du og 
eleverne det sjovt. Vi har 

gjort det nemt for jer 
med lærervejledninger 

og elevhæfter, som giver 
jer inspiration til lærerige 
lejrskoledage med smil på 

læberne.

se - læs - download på
lejrskole.bornholm.info

To do list ü

BORNHOLM

BODERNE

RØNNE

SVANEKE

GUDHJEM
HASLE

SANDVIG

Skal jeres lejrskole handle 
om sammenhold og skal 
de sociale bånd i klassen 

styrkes, så kan Danhostels 
give de ideelle rammer 

for en god lejrskole, med 
overnatning og social 
aktivitet, der styrker 

fællesskabet.

BORNHOLM
Lejrskole.danhostel-bornholm.dk

Svend Brinkmann: 

»Vis børnene verden«
Klip af kommentarerne til interviewet med professor Svend Brinkmann i Folkeskolen nr. 15

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkesko-
len.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen 
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 18 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 5. oktober klokken 9.00.
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SÆT MOBNING PÅ
SKOLESKEMAET

Nyt, gratis materiale til mellemtrinnet
 

Fagbogen Mobningens ABC har noveller  

af Renée Toft Simononsen og sammen med  

filmen Udfordringen, er der lagt op til 

spændende undervisning.

Se mere på redbarnet.dk/SKOLE

NOVELLER & FILM
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kendtskab med. På den anden side 
lever vi i et så komplekst samfund, 
at man ikke kan vide alt om alt …«. 

Niels Jakob Pasgaard:
»Tak til Brinkmann
Det er ganske fornuftigt at fast-
holde indholdet/tingene som det 
væsentligste element i undervis-
ningen. Benny Bang Carlsen kan 
have ret i, at det også kan være 
godt at lære nogle metoder som 
for eksempel det at kunne læse. 
Men det at lære metoder må altid 
ske med henblik på den fortsatte 
fordybelse i indholdet. Hvis den 
sammenhæng glemmes, ender vi 
ud i de triste, adfærdsbeskrivende 
og indholdstømte kompetencemål, 
der præger skolen lige nu, og så må 
vi, med Hans Henrik Knoop, nøjes 
med at vurdere læreprocesser på 
baggrund af, om man ’med held 
kan bruge, hvad man har lært’ …«.

Mikkel Offenberg:
»Er vi enige om, hvad ’at lære at 
lære’ betyder?
Jeg spørger, fordi jeg ikke helt for-
står udlægningen og koblingen til 
eksempelvis læringsmålstyret un-
dervisning. Formålet med ’at lære 
at lære’ er grundlæggende i mit syn 
på didaktik, hvor undervisningen 
tilstræber, at eleverne kan gøre de-
res viden brugbar. Ikke som stats-
lige soldater, men som mennesker 
på livets (og skolens) vej. Jeg har 
endnu aldrig mødt kollegaer, der 
har sat sig rundt om et bord og 
blevet enige om, at nu skulle ele-
verne lære ’det, som gjorde, at de 
kunne lære’. Til gengæld ser jeg det 
som sagt som en didaktisk over-
vejelse, hvor man overvejer proces 
og indhold i relation til, om eleverne 
måske fremadrettet vil have en 
indsigt/kompetence/viden, som 
kan gøre dem i stand til overvejel-
ser, der kan hjælpe dem i en række 
sammenhænge, herunder fagligt«.

}Kedsomhed i skolen

Niels Christian Sauer: 
Kedsomhedsproblemet er kom-
plekst. Det er, som om folkeeventy-
renes sure prinsesse-syndrom har 
bevæget sig ud i den brede befolk-
ning, hvis forkælede/forsømte børn 
klager over underholdningen og kun 
vil spise livretter.
Indledningsvis skal det slås fast, at 
Dansk Center for Undervisnings-
miljø (DCUM) gør ret i at beskæfti-
ge sig med kedsomhedsproblemet i 
skolen. Det er mildt sagt til at få øje 
på, og noget må gøres. Men hvad?
Engang tilbage i slutfirserne satte 
jeg mig for at undersøge, hvad 
eleverne i min 4.-klasse egentlig 
mente, når de sagde, at noget var 
’kedeligt’. I forbindelse med et 
projekt under overskriften ’Filosofi 
med børn’ gav jeg mig tid til at 
spørge dem direkte, hver gang lej-
ligheden bød sig. Det viste sig, at 
de mente alt muligt forskelligt …
Indtil vi får fod på situationen, kan 
man som DCUM udmærket pege 
på ting, som skolen kan gøre bedre, 

vel vidende at man dermed kun 
taler om toppen af isbjerget. Vil 
man det, må man imidlertid i langt 
højere grad inddrage lærernes ar-
bejdsvilkår, der selvsagt er stærkt 
styrende for lærerens muligheder 
for at takle kedsomhedsproblemet i 
skolen. Det er derfor dybt forunder-
ligt, at man i DCUM’s nye rapport 
ikke har fundet anledning til at sige 
rent ud til politikerne, forvaltnin-
gerne og lederne, at ikke blot må 
man sikre lærerne bedre fysiske 
muligheder for at variere undervis-
ningen, man må tillige tage spørgs-
målet om lærernes arbejdsglæde 
og mentale overskud langt mere 
alvorligt. Ikke af hensyn til lærerne, 
men af hensyn til eleverne.
Overbebyrdede, dårligt forberedte 
lærere, der ustandseligt påtvinges 
uvedkommende arbejdsopgaver, 
kan nu engang ikke levere sprud-
lende, spændende og udfordrende 
undervisning.  På dette punkt er 
rapportens tavshed larmende«. 

Deltag i netdebatten
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Foto:Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Lån bøger på  
tabletten

Som lærer har du nu mulighed for at opleve en helt 
anden skolekultur langt væk hjemmefra. Ngo’en Jysk 
landsbyudvikling i Nepal søger otte frivillige lærere, 
som har lyst til at bruge syv uger på skoleudvikling i det 
sydlige Nepal. Formålet er at gøre nepalesiske lærere 
i fem små landsbyer til bedre undervisere. Man får rig 
mulighed for at opleve den lokale kultur helt tæt på, da 
frivillige bor hos lokale familier og bliver en del af deres 
hverdag. Opholdet er gratis, men rejseomkostninger og 
ophold i Kathmandu koster 10.000 kroner.

Unge  
rollemodeller
Hvordan er det at starte i en klasse som 
den eneste med en anden kulturbag-
grund? Hvad er udfordringerne, og hvad 
er fordelene? Rollemodeller i Red Barnet 
Ungdom hjælper med at svare lærere og 
elever på alverdens spørgsmål om unge 
med anden etnisk baggrund end dansk, 
når de tager ud i landet med projektet 
Ung2400. De unge rollemodeller vil 
holde et oplæg og indbyder herefter til 
dialog i klassen. Projektet henvender sig 
til 6.-9.-klasser i Storkøbenhavn.

BørneTelefonen på tur
Det er ikke altid lige let at tale med en 
voksen om, at ens kæreste har slået op, 
eller måske endda at far slår mor derhjem-
me. BørneTelefonen har i flere år hjulpet 
med at give et trygt sted for børn, hvor de 
kan henvende sig, når livet er svært. Børns 
Vilkår og TrygFonden starter derfor projek-

tet BørneMobilen, hvor rådgivere tager ud 
på skoler og laver aktiviteter og øvelser med 
4.-8.-klasser. I efteråret får Egedal og Høje-
Taastrup besøg af BørneMobilen, og næste 
år går turen til kommunerne Tønder,  
Haderslev, Skanderborg og Odder. 

Skriv til Trille Gaarsdal på skole@kantipur.dk Besøg eReolen Go på ereolengo.dk

Bliv frivillig i Nepal

Bibliotekerne gør det nu endnu nemmere for 
børn at låne bøger døgnet rundt. På eReolens 
nye hjemmeside for børn, eReolen Go, kan 
7-14-årige finde e- og lydbøger i kategorier 
som »venskab« og »eventyr«. Her vil også 
være nyheder og videoer om bøgerne. Log in 
med dit lånernummer fra biblioteket. 

Skriv til  
ung2400@redbarnetungdom.dk

Foto: praetoriaphoto

Foto: Sansubba

Foto: iStock

Foto: TarikVision

 

KOM TIL INFORMATIONSMØDE OM

UCC.DK/DIPLOMINFO

*  Pædagogiske diplomuddannelser
*  Diplomuddannelsen i ledelse
*  Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
*  Sundhedsfaglige diplomuddannelser

Tirsdag den 11. oktober kl. 16.00-18.00
Professionshøjskolen UCC
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 V
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Eleverne i Rødovre taler om at være vred som en vulkan 
eller som et pindsvin. At man kan blive ked af det eller 
eksplodere og slå. Et forløb om vredeshåndtering hjælper 
børnene med at sætte ord på deres følelser.

Man kan opleve vrede på for-
skellige måder. En dreng gen-
kender flere udtryksformer og 
forsøger at stille sig på tegnin-
gerne til alle dem, han kender.
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»Når man slår, er man 
måske ked af det«

V R E D E S H Å N D T E R I N G 
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Læreren spørger ud i klassen, om de nogen-
sinde har tænkt over, at de, der bliver vrede 
og sparker, måske er kede af det.

En elev svarer, at det jo er derfor, de slår. 
Mens en anden siger, at man kan prøve at 
spørge, om man skal være venner, eller om 
man kan hjælpe med noget.

2.b på Valhøj Skole i Rødovre er i gang 
med at arbejde med vredeshåndtering. Pro-
jektet hedder Minidiamanten og er et forløb, 
som alle indskolingsklasser i Rødovre kom-
mer igennem.

Klasselæreren er med på sidelinjen, men 
det er Andreas Stenberg Rasmussen, der er 
skolefritidsordningspædagog, og AKT-lærer 
(adfærd, kontakt, trivsel) Jeppe Due Barslund, 
der står for undervisningen denne formiddag. 
Forløbet varer i alt 12 lektioner.

At have en kort lunte
Lektionen begynder med en sang og humør-
barometeret. Hver elev fortæller, hvordan 
morgenens humør er, på en skala fra et til 
ti. Her i klassen har langt de fleste et humør 
på ti, som er supergodt. Men nogle nævner 
fem eller otte, og en enkelt har haft en hård 
morgen og har et humør på to. 

»Kender du det ikke, man kommer til at 

stikke, selv om man ikke vil det. Bare man var 
blød og rar som en plysset bamsefar«, lyder 
sangen ud i klassen. 

Andreas og Jeppe spørger, om eleverne 
kender denne fornemmelse. 

»Ja, så skal man gå væk fra alle andre. Bare 
gå væk, så jeg kan styre det«, svarer en elev.

»Gå væk og tælle til ti. For så går det må-
ske over«, siger en anden.

Sangen fortsætter: »Det kan være ensomt 
og hårdt at ha’ en lunte, der er en meter for 
kort«.

»Hvad betyder det at have en kort lunte?« 
spørger Jeppe Due Barslund ud i klassen.

»Så bliver man alene og har ingen at lege 
med«, siger en pige.

De taler om, at man ret hurtigt kan blive 
sur og springe i luften, hvis man har en kort 
lunte.

»Hvor lang tror I, lunten er, hvis man har 
et humør på ti på humørbarometeret, og hvis 
humøret er på et?« spørger Andreas Stenberg 
Rasmussen.

Flere siger, at de godt kender til let at blive 
sur. 

Mit trygge sted
Det er tid til en drømmerejse for eleverne i 
2.b. De lægger sig med hovedet på armene 
hen over bordet. De fleste lukker øjnene, og 
Andreas Stenberg Rasmussen guider dem til 
stille musik hen på en varm sandstrand. 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO KLAUS HOLSTING

Det er dejligt, 
at vi kan sige vores
følelser, mens 
de andre lytter. 
Amalie
2.b
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»Når man slår, er man 
måske ked af det«

Rødovre Kommune har i flere år arbejdet med vre-
deshåndtering i projektet Diamanten for elever med 
udfordringer. Det begyndte med forløb for små grupper 
i ungdomsskolen, og de unge evaluerede forløbet så 
godt, at kommunen har besluttet at fortsætte arbejdet. 
Nu er Minidiamanten udviklet til alle kommunens ele-
ver i 0.-2. klasse. Enkelte lærere og pædagoger fra alle 
skoler i Rødovre har været på kursus i Minidiamanten.
Kommunen uddanner også lærere og pædagoger fra 
andre kommuner i vredeshåndtering.
Nu er der koblet forskning til Minidiamanten. Professorer 
og lektorer fra Københavns og Aarhus Universiteter har 
fået knap en million kroner til et forskningsprojekt. Ele-
ver, forældre, lærere og pædagoger får et spørgeskema 
før forløbet, et nyt skema efter og et skema igen et halvt 
år efter forløbets afslutning. Kontrolgruppen er Herlev 
Kommunes indskolingselever, lærere og pædagoger.

Forskning knyttet til  
Minidiamanten
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»Solen skinner, og du har dit badetøj på i 
de flotte farver, du kan lide. Du føler dig helt 
rolig og afslappet. Du føler dig tryg og sikker«. 

Fantasirejsen fører eleverne ud at soppe, 
og der er fugle højt oppe på himlen. Der er 
helt stille i klassen. 

Da drømmerejsen slutter, strækker ele-
verne sig. Nogle fortæller, at de var ved at 
falde i søvn, og at det var rigtig dejligt at være 
på stranden.

Efter en kort pause ude i skolegården kom-
mer eleverne tilbage og skal nu tegne »mit 
trygge sted«. 

»Det er, når jeg sidder og spiller Minecraft 
hjemme hos far«, fortæller én.

For de fleste er det hjemme i stuen eller 
på deres værelse. To piger vil tegne, hvordan 
de ligger i sengen eller i en stor kasse begra-
vet i alle deres bamser.

Det handler ikke om at tegne pænt, men 
om at tegne sit trygge sted, fortæller Jeppe og 
Andreas.

»Mit trygge sted, da jeg var barn, var et 
kæmpestort legehus udenfor«, siger Andreas 
Stenberg Rasmussen.

Jeppe Due Barslund fortæller, at for ham 
var det hos farmor på Bornholm, fordi hele 
familien var samlet dér, sad og læste og hyg-
gede sig.

Elevernes tegninger bliver samlet ind efter 

Andreas Stenberg Rasmussen guider eleverne ud på en 
drømmerejse til en strand med varmt sand. De fleste ele-

ver lukker øjnene og lægger sig hen over bordet og slapper 
af, mens de mærker sandet mellem tæerne.

Brug tv til temaet 

NØGEN PÅ NETTET
Stream tv-udsendelser, der lægger op til diskussioner om 
hævnporno og nøgenbilleder på nettet.

Se dem i klassen, eller giv eleverne adgang til dem hjemme.
Du finder dem på mitCFU på mitcfu.dk/lnky9qs

Ung, nøgen og udstillet
Nøgenbilleder i omløb (Adgang med Abdel)

Skam dig, Emma

mitcfu.dk
– din læremiddelportal

Ung, nøgen og udstillet, DR2 29.08.16

Vi har udvalgt en række aktuelle dokumentarer, bl.a.: 

Stream
TV
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FØRST · STØRST · BILLIGST
• Læs Lydret serie med historier, der giver mening

•  Fire niveauer fra enstavelsesord med 1-2 bogstaver  

til ord med tre stavelser og op til 6 bogstaver

• 43 titler 

• 500 gratis opgavesider på nettet

• Kun kr 68,- excl moms pr bog i hardback udgave

kort tid. De får mulighed for at tegne dem 
færdige senere, og så skal de op at hænge på 
væggen.

Vred som en vulkan
Nu skal de se på 12 tegninger af forskellige 
måder at føle vrede på. Man kan være som en 
bombe med kort lunte, som en bjørn eller en 
løve, der forsvarer sine unger. Man kan stritte 
med piggene som et pindsvin eller gemme sig 
i sit skjold som en skildpadde, der endda har 
en kæde med hængelås rundt om skjoldet. 
Der er en tordensky og en slange, der ser trist 
ud. En vulkan og en hveps, der stikker en 
tomat.

En pige fortæller, at hun godt kan være sur 
indeni, men være ked af det udenpå. 

Hvordan føles det at være vred som en 
vulkan? Eller at spy ild som en drage? Det er 
to af tegningerne, som eleverne præsenteres 
for. De taler om, at der jo ikke kommer ild ud 
af munden på én, der er vred som en drage. 
Men måske råber man højt og siger grimme 
ord.

Hvis to vulkaner møder hinanden, så bli-
ver der slåskamp, mener én.

Men man kan også blive vred og have 
lyst til at være i fred. Og blive ked af det. De 
taler om, at der ikke er en rigtig eller forkert 
måde at blive vred på. Der er bare forskellige 
måder.

Til sidst i dagens program skal eleverne 
vælge en eller to måder, som de kender at 
blive vred på. Noget, de selv har prøvet. Det 
er svært, fordi flere har tre eller fire forskellige 
måder at blive vred på. Når de har valgt, skal 
de stille sig på den tegning, som de kender 

Børn tænker jo  
ikke, at der nok 
ligger noget andet 
bagved, hvis én  
pludselig farer op.  
At hun måske havde 
en dum aften i går. 
Jeppe Due Barslund
AKT-lærer
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Teatergrad
dit byrum. dit teater.

Tilmelding og information
51 95 30 29
rodekors.dk/skole
teatergrad.dk/skole

En workshop-forestilling, der åbner elevernes
følelser, viden og tanker om krig — og fred
100 gratis forestillinger i Danmark. 20 forestillinger i hver 
region fordeles efter først-til-mølle. I kan tilkøbe forestillinger.

Krig
— i børnehøjde

Undervisnings- materiale +  læringsspil for  4.-6. klasse  følger med

bedst fra dem selv. Der er elever på de fleste 
tegninger og mange elever på nogle af dem. 

Når man slår og fortryder
Amalie og Efe fra 2.b fortæller, at de synes, 
det er godt at tale om de forskellige måder, 
man kan blive vred på, og hvordan det 
føles.

»Vi lærer nye ting, nye ord, og vi lærer 
ikke at slå, når man bliver sur«, forklarer Efe.

Han kender godt, når man bliver rigtig 

vred. Engang faldt han og slog sig. Han var 
simpelt hen så vred, at han gled.

Han valgte vulkanen og løven, da han 
skulle tænke på sig selv som vred. 

»Man bliver rød i ansigtet, ligesom når 
vulkanen eksploderer. Og så tror jeg, at løven 
prøver at sige til andre, at de skal gå. Måske 
fordi nogen vil tage dens unger«, siger Efe.

Amalie valgte regnskyen og dynamitstæn-
gerne. Regnskyen fordi hun kender til at blive 
ked af det, når hun er rigtig vred. 

»Efter eksplosionen kan man godt blive 
glad igen«, fortæller hun.

»Det er dejligt, at vi kan sige vores følelser, 
mens de andre lytter. At de ikke siger noget. 
Og det var en dejlig drømmerejse. Normalt er 

der altid nogen, der larmer, men her var der 
helt stille«.

Hun fortæller, at når hun er vred, kan 
hun godt komme til at slå og så fortryde det 
bagefter. 

De to elever kan godt lide Minidiamanten, 
fordi man taler om, at man skal spørge andre, 
om de vil lege, hvis man ikke har nogen at 
lege med.

Børnene lærer strategier
Andreas Stenberg Rasmussen og Jeppe Due 
Barslund har begge været på kursus i Minidia-
manten, som de kører i klasser, hvor de ikke 
kender eleverne supergodt. Det er med vilje, 
at de vælger klasser, som de ikke selv har un-
dervisning i. De er flere på skolen, der har kur-
set. De fremhæver også, at det er en god måde 
at samarbejde på pædagog og lærer imellem, 
fordi de har forskellige vinkler på børnene.

»Efter en lektion spiser vi altid sammen 
og løber lige forløbet igennem. Vi har også 
tænkt, at Minidiamanten er en del af den 
understøttende opgave, som pædagogerne 
kan arbejde med«, siger Andreas Stenberg 
Rasmussen.

»Ofte er det tydeligt at se på børnene, at 
der er noget, der går op for dem. Nogle får 
endelig sat ord på, hvordan de reagerer. Og 
det hjælper andre i klassen til at lære, at når 
hun gør sådan, så er hun måske i virkelighe-
den ked af det og har det svært«, forklarer 
Jeppe Due Barslund.

De fortæller, at eleverne får nogle strate-
gier – både til at håndtere egen vrede og til 
at håndtere klassekammeraters vrede. I for-

V R E D E S H Å N D T E R I N G 

Amalie kender godt til at blive ked af det, når hun er rigtig 
vred. Hun kan også komme til at slå og så fortryde det igen.
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 Frie Skolers Lærerforening er fagforeningen  
	 for	lærerne	på	de	frie	skoler.	Husk	at	skifte	til	 
 Frie Skolers Lærerforening (FSL), når du får job  
	 på	en	fri	grundskole	eller	efterskole.	

 Vi forhandler din overenskomst
	 Vi	uddanner	din	tillidsrepræsentant
 Vi rådgiver og vejleder dig
 Vi tager din sag, hvis det kommer så langt
	 Vi	tilbyder	et	socialt	og	fagpolitisk	fællesskab
	 Vi	varetager	dine	interesser	i	offentligheden

 
   Meld dig ind på fsl.dk
 

– vi passer på dig og de frie skoler

Det er vigtigt at stå det rigtige stedDet er vigtigt at stå det rigtige sted

løbet i dag var der en dreng, der havde haft 
en dårlig morgen, fordi han havde slået sig. 
Han fortalte tydeligt de andre, hvordan det 
påvirkede hans humør, og at han var meget 
vred, da han kom i skole. Når man ved sådan 
noget, er det lettere at give ham noget fred el-
ler vide, at han gerne vil inviteres med til leg, 
fordi han i dag ikke selv er opsøgende.

»Børn tænker jo ikke, at der nok ligger 
noget andet bagved, hvis én pludselig farer 
op. At hun måske havde en dum aften i går, 
og at det er derfor, hun slår nu«, siger Jeppe 
Due Barslund.

Det kan også være lettere at referere til en 
bjørn eller et af de andre billeder nu, hvor 
alle i klassen kender tegningerne af de for-

skellige måder at være vred på. De fortæller, 
at i 3. klasse bruger eleverne stadig billederne 
som forklaring. 
hl@folkeskolen.dk 

Læs også
Læs tidligere artikler på folkeskolen.
dk: »Frygtede at have arvet vreden« 
og »Kursus i vredeshåndtering til alle 
skoler«.

Efe fortæller, at de lærer nye ord og lærer ikke at slå, når 
man bliver vred. Han kan godt lide, at man lærer at spørge 
andre, om de vil lege.

 Alle vil være med 
 Sjov og effektiv motion 
 Kan bruges hele året 
 Ingen vedligeholdelse 
 Kan forsikres 

Læs mere på: 
www.aktiv-leg.dk 

Hoppepude  
med faldpude 

Vi producerer også legepladser 

Deltag i netdebatten 
 

folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet
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Undervisningsministerens håb er helt at 
kunne fjerne mobning i skole og andre insti-
tutioner og at give et klart signal om, at mob-
ning bestemt ikke er i orden. En god trivsel 
har høj prioritet, og til arbejdet er der brug 
for systematik, fortæller Ellen Trane Nørby. 
Ved skoleårets begyndelse var hun med til 
at lancere aktionsplanen »Alle for en mod 
mobning«, der gælder dagtilbud, grundskoler 
og ungdomsuddannelser.

»Men der bliver tale om et langt sejt træk. 
Nogle kommuner har klare strategier og poli-
tikker om, at god trivsel er en prioritet hos os, 
men så håber jeg, at aktionsplanen kan blive 
det puf, der kan få den tredjedel, der endnu 
ikke har en antimobbestrategi, til at leve op til 
det lovpligtige«, siger hun.

Ændret syn på mobning
Ministeren mener, at alle har ændret mob-
besyn, fordi man i dag ved meget mere om 
mobning, end man har gjort tidligere. 

»Hvis man ser på den tidligere forskning 
for eksempel fra 70’erne, var man meget 
individorienteret. Man så mobberen som 
aggressiv og så på mobbeofret som mere 
socialt tilbagetrukket. Men ny forskning fra 
for eksempel eXbus tilbage fra 2007 og fra en 
række børneorganisationer har fået os alle til 
at ændre mobbesyn, tror jeg. Der er blevet 
forsket mere i mobning, og man har fået be-
skrevet, hvordan det i langt højere grad hand-

ler om utrygge miljøer, om at arbejde med 
fællesskabet og ikke bare kan håndteres ved 
at have en samtale med mobber og offer«, 
siger Ellen Trane Nørby.

Hun fortæller om den viden, man har fået 
om medløbernes/tilskuernes rolle. Om at 
mange børn mobber og er med til at mobbe, 
fordi de ellers frygter, at det bliver dem selv, 
der risikerer mobning og udelukkelse fra fæl-
lesskabet. Og at det derfor er vigtigt at arbej-
de netop med fællesskabet – med hele klassen 
– når man vil skabe en bedre trivsel.

»De initiativer med aktionsplanen, som 
jeg nu har taget som minister, vil forhåbent-
lig betyde, at der sker en formidling af den 
nyeste forskning. Noget, som ikke tidligere er 
sket alle steder. Sådan at vi nu sørger for, at 
alle har samme vidensgrundlag og ved, hvor 
de kan søge hjælp enten akut eller løbende. 
Jeg har fra dag ét som minister sagt, at det er 
vigtigt at prioritere dette arbejde. At sikre god 
trivsel går hånd i hånd med at kunne skabe et 
godt læringsmiljø, hvor eleverne kan koncen-
trere og fordybe sig. Et trygt læringsrum, hvor 
de kan blive dannet som menneske og lære«.

Ingen enkel metode
Ellen Trane Nørby understreger, at mobning 
er et meget komplekst problem, og at der 
derfor heller ikke er en let løsning på det eller 
en bestemt metode, man kan anvende. 

»Tidligere har nogle ønsket en lov mod 
mobning, men hvis det var så enkelt, kunne 
vi bare lave en lov i morgen. Så let er det ikke«.

Det handler om at se på den enkelte grup-
pe eller klasse og se, hvad man kan gøre dér. 

Til det peger hun på, at aktionsplanen inde-
holder en række redskaber og organisationer, 
hvor man kan søge støtte. Men hele forud-
sætningen for at komme godt i gang er, at alle 
kender til den nyeste viden på området.

»Tidligere endte det ofte med, at det mar-
ginaliserede barn skiftede skole. Det er ikke 
løsningen. Det kan være en løsning, men det 
er jo bestemt ikke den eneste løsning. Derfor 
er det vigtigt at have nogle redskaber at tage 
i brug i arbejdet for god trivsel. Det kunne jo 
også være en elev, der er med til at skabe et 
utrygt miljø, som må flytte skole«, siger hun.

Gør lærerne ikke nok ud af arbejdet med 
trivsel i skolen?

»Jeg tror, lærerne arbejder ekstremt meget 
med trivslen, og jeg synes, vi har fået stor op-
mærksomhed på trivslen i det seneste år. Fol-
keskolereformen har også været med til det. 
Men der er stadig steder, hvor der er brug for 
forbedring, når trivselsundersøgelsen viser, at 
hvert femte barn oplever at blive mobbet. Og 
der er en del gengangere. Seks ud af ti, som 
ifølge undersøgelsen blev mobbet sidste år, 
bliver stadig mobbet. Selv om alle gør en god 
indsats for trivslen«, siger Ellen Trane Nørby.

Hun mener ikke, at det er den enkelte lærers, 
elevs, forælders eller skoleleders skyld. For der 
er ikke én, der står med dette arbejde alene. Der 
skal være tale om et politisk og fagprofessionelt 
arbejde, der også omfatter forældre og elever.

Ønsker en klageinstans
Ministeren vil komme med et udspil til en kla-
geinstans på området, når Folketinget åbner 
her i efteråret. 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO KRISTIAN SØNDERSTRUP-GRANQUIST

M I N I S T E R E N : 
Arbejdet mod mobning 
skal systematiseres  
og prioriteres
Øget viden om mobning har ændret alles mobbesyn, 
mener Ellen Trane Nørby, der vil komme med forslag til 
klageinstans, når Folketinget åbner.

M O B N I N G
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»Jeg vil tage en diskussion med de politiske 
partier, for der skal være en klageinstans. For-
di dette problem ikke kan tages alvorligt nok. 
Vi har nogle lovpligtige antimobbestrategier, 
der skal holdes. Det betyder, at nogle kan se 
én over skulderen og sige: ’Det her er ikke 
godt nok’. Det handler ikke om at slå nogen 
oven i hovedet, men om, at hvis man ikke 
lever op til dette og gør nok ad frivillighedens 
vej, så er der en klagemulighed«, siger hun.

Tror du, at det vil hjælpe at få ret, et par år 
efter at man er blevet mobbet?

»Jeg tror, det betyder meget for det enkelte 
individ at få at vide, at det ikke var okay, og at 
vedkommende er blevet svigtet. Flere, der har 
været udsat for mobning, bliver efterladt med 
følelsen af, ’at det er min egen skyld’. Det at 
en voksen så det og ikke gjorde noget, det er 
et tillidsbrud«, mener Ellen Trane Nørby.

 »Jeg tror ikke, man skal underkende det. 
Følelsen af at få genoprettelse. Erfaringer fra 
Norge og Sverige viser, at det giver et andet 
fokus, at nogle kan løfte pegefingeren. Det 
handler jo også om, at medarbejderne ikke 
er blevet klædt godt nok på til arbejdet. At 
man skal arbejde for at have et fælles vær-

disæt. At man skal stille viden og redskaber 
til rådighed for den enkelte medarbejder. 
Nu har organisationerne lavet en fælles al-
liance med »Alle for en mod mobning« med 
forskellige tilbud for at sikre bedst mulig 
dækning på området. Der er steder, man kan 
henvende sig, over hele landet. Det betyder 
noget at få en systematik ind i arbejdet og at 
prioritere det«. 
hl@folkeskolen.dk

Læs også
Du kan læse mere, blandt andet  
om aktionsplanen mod mobning, på 
www.alleforenmodmobning.dk.

Jeg vil tage en  
diskussion med  
de politiske partier,  
for der skal være en 
klageinstans. Fordi 
dette problem ikke 
kan tages alvorligt 
nok.
Ellen Trane Nørby 

Ellen Trane Nørby ønsker en klageinstans for dem, der har 
været udsat for mobning. »Jeg tror ikke, man skal under-
kende behovet. At få at vide, at man ikke er blevet be-
handlet okay, og at man er blevet svigtet«, siger hun.

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 201

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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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.

○   ANMELDT AF:  JENS GIEHM MIKKELSEN

»Boldspil og motorisk indlæring« 
har et tydeligt fokus i forholdet 
mellem hjerne og motorik. Det ska
ber en skarp retning mod motorisk 
indlæring i relation til boldspil, og 
derved sættes bogens kerneområ
der i en tæt sammenhæng.

Bogens kapitel et er et grund
læggende boldbasisafsnit med fo
kus på grundlæggende praksis, det 
taktiske perspektiv og den sociale 
praksis og et godt boldspilsanaly
seafsnit, hvor eksempelvis spilhju
let anvendes.

I kapitel to beskrives hele den 
teoretiske side af motorisk indlæ
ring. Især afsnittet, der beskæf
tiger sig med træningsstrategier, 
giver nye og spændende tilgange 
til boldspilsundervisning, under

På folkeskolen.dk kan 
du finde mange flere 
anmeldelser. Læs for 
eksempel om »Følel-
sesbogen«, som får 
anmelderens »varme-
ste anbefaling ud til 
alle jer, der kender børn 
i alderen fem-syv år«. 
Og til de engelsklæ-
rere, der skal til at 
lære de små elever 
engelsk skriftlighed, 
anbefaler vores an-
melder hæfterne »The 
English Gang 1, 2 og 
3« af Jette Brinkel 
Rosenberg.

Læs dem og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Hvis du på vores 
hjemmeside finder en 
anmeldelse, der sæt-
ter tanker i gang eller 
er særligt brugbar i 
forhold til at afgøre, 
om din skole skal ind-
købe 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.

Letlæsning på arabisk 
og somali
Forlaget Turbine har for længst oversat 
titlerne i serien »Min første bog« til en
gelsk, tysk og fransk. Nu tager forlaget 
skridtet videre og begynder at udgive de 
samme titler på arabisk og somali, så de 
kan indgå i modersmålsundervisningen. 
Det er i første omgang titlerne om fod
boldheltene Messi, Zlatan og Ronaldo, 
der er udkommet, men flere titler er på 
vej. De koster 140 kroner stykket.

Om den franske udgave af bøgerne 
skrev Folkeskolens anmelder: »Her fun
gerer fransk altså som en vej ind i ele
vernes egen forståelsesramme. Hatten 
af for det!«

Pris til forfatter og  
illustrator Hanne Kvist 
Hanne Kvist slutter sig til rækken af pro
minente modtagere af Gyldendals Bør
nebogspris, som tidligere er gået til Ib 
Spang Olsen, Kim Fupz Aakeson, Jakob 
Martin Strid og Tine Bryld. Med hæde
ren følger 100.000 kroner.

Hendes seneste bog er romanen 
»Dyr med pels – og uden«, som udkom 
dette forår og vakte stor begejstring hos 
Folkeskolens anmelder. »Det er svært at 
forestille sig et skolebibliotek, der ikke 
vil investere i ’Dyr med pels – og uden’. 
Bogen er også oplagt til klassesæt for 
mellemtrinet«, skrev han blandt andet. 

Læs mere
Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/561074/

Læs mere
Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/583739

Undervisning  
i boldspil med 
kvalitet

n Idræt, motion/bevægelse, børneliv, skolen i samfundet  

Et af de grundlæggende momenter  
i bogen er at kunne skabe en balance  
i idrætsundervisningen mellem teori  
og praksis gennem den praktiske  
undervisning og med en tydelig  
vinkel på boldbasis.

Boldspil og motorisk indlæring 

   •  Jacob Wienecke
•  300 kroner
•  304 sider
•  Hetland

visning med fokus på eksempelvis 
bloktræning, serietræning eller 
randomiseret træning. Vi får også 
et velskrevet og præcist afsnit om 
feedbackbegrebet, der klart vil give 
andre muligheder i den daglige un
dervisning.

Kapitel tre beskriver forskellige 
perspektiver på praksis og giver 
bud på tematiseringer i boldspils
undervisning, der giver et fint 
fagligt billede af, hvilke overve
jelser der skal ligge til grund for 
planlægning og gennemførelse af 
boldspilsundervisning.

Til sidst i bogen præsenteres en 
lang række boldspil, der vil kunne 
bruges i undervisningen, alt efter 
hvilket tema man arbejde med. Der 
sættes fokus på elementer, der 
bygger på det fysiske, det sociale, 
det psykiske, det tekniske og det 
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n  Matematik, didaktik, Fælles Mål, målstyring, undervisning

Fagdidaktik i matematik

•   Morten Blomhøj
•   181 kroner
•   229 sider
•   Frydenlund

En kort, men meget fyldestgørende fremstilling af hele 
problemfeltet omkring matematikkens didaktik. Den 
enkelte læser kan høste frugten af sin (matematiske) 
anstrengelse og få ny indsigt i, hvordan undervisningen 
også kunne tænkes og gribes an.

Bedre matematikundervisning 
– her er inspirationen

○   ANMELDT AF:  STEEN EHLERS

»… hvordan man som matematiklærer kan 
komme ud af den stampe, som faget er præget 
af, hvor mangeårig praksis er videreført uden re
fleksion over fagets didaktik«. Nå nå, tænkte en 
af de gamle i gårde ved læsning af denne formu
lering på bogens bagside – mig bekendt bliver 
der da stadig uddannet matematikvejledere en 
masse, vi kommer på kurser, der er allerede skre
vet (tykke) bøger … og så blev jeg faktisk fanget 
ind af den koncentrerede, kompetente – og kræ
vende – sag, som resten af bogens omkring 150 
sider udgør.

Forfatteren synes virkelig at have fingeren 
på pulsen – på det forskningsmæssige område 
(selvfølgelig) såvel som på det lovgivningsmæs
sige og nærmest helt ud i det enkelte klassevæ
relse. De seks kapitler behandler således både 
matematikdidaktikken i teori og praksis, mate
matiklæringsteorier og beskrivelse af undervis
ningspraksis, ligesom læseren præsenteres for 
indholdsmættede og velunderbyggede redegørel
ser for funktionen af it og for vigtigheden af den 
undersøgende matematikundervisning.

Er matematik på Aniveau og/eller lærerud
dannelsens linjefag ikke netop den seneste me
rit på cv’et, skal man lidt ekstra op på tæerne 
hvad angår det rent matematikfaglige, men 
anstrengelsen betaler sig. Der er nemlig mange 

pointer, som også »almindelige« matematiklæ
rere herefter kan tage til sig. På den begræn
sede plads vælger jeg tre af slagsen:

»En opgave er løst, når dens enkelte spørgs
mål er besvaret. Elevernes læring bedømmes 
alene ud fra, om de kan regne de stillede opga
ver«. Fra fp9 har jeg et dugfriskt eksempel på, 
hvordan eksaminator og censor bestemt ikke 
havde samme syn som eleven på netop dette 
som en del af den didaktiske kontrakt.

»Kompetenceorienteret og læringsmåls
styret undervisning har … et potentiale i forhold 
til at overskride den didaktiske kontrakt for 
traditionel matematikundervisning«. Måske der 
så alligevel er upåagtede kvaliteter i forenklede 
Fælles Mål?

»… den daglige undervisning rummer [kun] 
begrænsede muligheder for etablering af … 
samarbejde i fagteamet. Derfor er der generelt 
brug for udviklingsprojekter, der skaber rammer 
… og giver støtte …«. Ja tak. Og helst ikke kun i 
forbindelse med undersøgende matematikun
dervisning.

Ved du ikke, hvad du skal tage dig til i som
mer? Læs dén bog og bliv klog – og vend 
tilbage med fornyet tro på, at det faktisk er 
muligt at flytte både dig selv og din daglige un
dervisning. 

taktiske – et kvalificeret og godt 
værktøj, der kan bruges som op
slagsområde, når der skal findes 
relevante spil til undervisning i 
boldspil.

Allerbagerst i bogen findes en 
omfattende litteraturliste og et 
godt og anvendeligt stikordsregi
ster og spilregister. Der findes også 
i bogen en række gode illustratio
ner, billeder og modeller, der er med 
til at fastholde det gode overblik.

En bog til idrætslæreren eller 
den idrætsstuderende på lærer
uddannelsen, der helt klart kan 
udvikle og fagliggøre boldspils
undervisning i skolen. Bogen er 
velskrevet, faglig og indsigtsrig, og 
den kan varmt anbefales til alle, 
der gerne vil lave spændende og 
fagligt funderet boldspilsundervis
ning i skolen. 

147424 p42-43_FS1616_Anmeldelser.indd   43 19/09/16   12.59



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

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 17: Tirsdag den 27. september 2016 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 8. november 2016 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 6. december 2016 kl. 12

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

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.

Skærbæk Distriktsskole, Tønder Kommune

Distriktsskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 06/10/16

Net-nr. 26340

Greve Privatskole, Greve Kommune

Greve Privatskole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26311

Halsnæs Lilleskole, Halsnæs Kommune

Halsnæs Lilleskole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 07/10/16

Net-nr. 26335

Marienhoffskolen, Syddjurs Kommune

Læringsleder til Marienhoffskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26312

Ahlmann-Skolen, Sønderborg Kommune

Skoleleder til Ahlmann-Skolen 

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26308

Ejerslykkeskolen, Odense Kommune

Skoleleder til Ejerlykkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 02/10/16

Net-nr. 26333

N. Kochs Skole, Aarhus Kommune

Pædagogisk leder til international afdeling

§ Ansøgningsfristen er den 27/09/16

Net-nr. 26327
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JOB & KARRIERE

Kom godt igennem dit første lærerår
Det kan være hårdt at starte i det første lærerjob – og mødet med praksis får endda nogle til hurtigt at 
forlade folkeskolen. Lektor giver gode råd til det første år.

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Risikoen for et praksischok er stort, når man 
skifter læreruddannelsen og de trygge prak-
tikker ud med at stå helt alene med ansvaret 
for sin klasse på første skoledag. Og især 
klasserumsledelse og skole-hjem-samarbejdet 
kan være udfordrende som nyuddannet 
lærer.

Det fortæller lektor ved læreruddannelsen 
UCC Jette Worm Hansen. Hun har skrevet 
bogen »Ny lærer i skolen — guide til de første 
år« og underviser på specialiseringsmodulet 
»Ny lærer i skolen«, som handler om mødet 
med praksis. 

»Jeg oplever, at rigtig mange nyuddannede 
lærere føler sig pressede i starten, men der 
er hjælp at hente, hvis de er opmærksomme 
på det og åbne om det«, understreger Jette 
Worm Hansen og præsenterer nogle gode råd 
til det første år som lærer: 

Spørg om hjælp
Det er vigtigt, at du ikke holder dig tilbage 
med at spørge om hjælp. Alle på skolen ved, 
hvordan det er at være nyuddannet lærer, så 
du fremstår på ingen måde, som om du ikke 
kan klare det, bare fordi du spørger. Så træk 
på kolleger, team, resursepersoner, leder og 
tillidsrepræsentant. 

Sortér i dine idealer
Du kan ikke alting fra start — det er der ingen, 
der kan. Så slå dig til tåls med, at du gør dit 

bedste, og at det bliver nemmere, efterhån-
den som du bliver mere erfaren. 

Dan netværk med andre nyuddannede
Sørg for at tale med andre nyuddannede — 
både for at få afløb for frustrationer og for at 
hjælpe hinanden og dele gode ideer, hvis I 
for eksempel har samme linjefag.  

Fokusér også på det positive
Skriv dine erfaringer ned — også når noget 
lykkes for dig. Det er nemlig vigtigt at fo-
kusere på, at der rent faktisk er meget, der 
lykkes, for man kan nemt få en fornemmelse 
af, at meget går galt, og problemerne dermed 
kommer til at fylde meget. 

Hold fri
Selvom der i dag er en fast arbejdstid, har 
mange nyuddannede stadig en tendens til at 
tage arbejdet med hjem. Tag dig selv i nak-
ken, og tving dig selv til at lægge arbejdet fra 
dig, for du har brug for at holde fri, så du kan 
lade op. 

Se tilbage på læreruddannelsen
Forsøg at få overskud til at se tilbage på det, 
du har lært om eksempelvis klasserums-
ledelse på læreruddannelsen. Selvom det 
kan være svært at få tid til, er det en god 
investering at genlæse noter og bøger fra 
dengang. 

Hav tålmodighed
Undersøgelser viser, at det første halve år er 
hårdest. Så selvom det kan lyde barskt, skal 
du have i baghovedet, at der er lys forude, 
for efter et halvt år er du ved at være faldet til 
med rutiner og ro i jobbet.   
jobogkarriere@folkeskolen.dk

DLF skal sammen med blandt andet Undervis-
ningsministeriet, Uddannelsesministeriet, Sko-
lelederforeningen og KL komme med forslag til, 
hvordan nyuddanende kan få den bedste start på 
lærerlivet. Arbejdsgruppen forventes at komme 
med en rapport med anbefalinger i 2017.

Arbejdsgruppe skal hjælpe 
nyuddannede

Nyuddannet

  Se flere stillinger
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Katrinedals Skole, Københavns Kommune

Skoleleder til Katrinedals Skole

§ Ansøgningsfristen er den 30/09/16

Net-nr. 26334

Løve-Ørslev Skole, Kalundborg Kommune

Skoleleder til Løve-Ørslev Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26302

Campus Carlsberg UCC, Københavns Kommune

Danskkonsulent til CFU UCC

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26306

Tre Falke Skolen, Frederiksberg Kommune

Pædagog til skolens kompetencecenter

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26339

Veng Fællesskole, Skanderborg Kommune

Lærer med håndv./design, dansk og gerne eng.

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26347

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

Barselsvikar til engelsk i overbygningen 

§ Ansøgningsfristen er den 30/09/16

Net-nr. 26343

Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Dagmarskolen søger tre lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26331

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet

Lærere til vejledning i fagene musik og mat.

§ Ansøgningsfristen er den 02/10/16

Net-nr. 26341

Langhøjskolen, Hvidovre Kommune

Langhøjskolen søger 2 engagerede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26318

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Lærer til Furesøskolen (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 26/09/16

Net-nr. 26337

Susåskolen, Næstved Kommune

Lærer til Susåskolen afd. Holsted

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26319

CSU Egedammen, Specialundervisning, Hillerød Kommune

Lærer til unge med særlige behov

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26329

Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, Odsherred Kommune

Lærer/pædagog søges

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26324

Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, Odsherred Kommune

Skoleleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26295

Aarhus Friskole, Aarhus Kommune

Inklusionskoordinator + lærer 

§ Ansøgningsfristen er den 07/10/16

Net-nr. 26346

Ådalens Skole afd. Syd, Frederikssund Kommune

Lærer til indskolingsklasser

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26328

Spurvelundskolen, Odense Kommune

Skoleleder til Spurvelundskolen – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 04/10/16

Net-nr. 26336

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Dygtig og engageret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/16

Net-nr. 26330
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18 personers FERIEBOLIG 
på Sydfyn, hele året
Udsigt over det sydfynske 
øhav. Tæt på badestrand. 
265 m² bolig. Børne-
venligt. Dag-, weekend & 
ugebasis
Telefon: 29615005 
sommerhus-HORNELAND.dk

Efterårsferie i København
Hyggeligt rækkehus i 
Gentofte udlejes i uge 42. 
Pris: 4000 kr. for en uge. 
Gratis parkering og WIFI.
Telefon: 22920185 
www.ferieikøbenhavn.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. Se 
www.cadavila.dk
Telefon: 2078141 
www.casavila.dk

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

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Matematik- og drengeidrætslærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26296

SCR Fjordskolen, Roskilde Kommune

Fast lærerstilling

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26294

Store Heddinge Skole, Stevns Kommune

Dygtig lærer til 4.-6. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 03/10/16

Net-nr. 26348

Torstorp Skole, Høje-Taastrup Kommune

Barsels- og orlovsvikarer

§ Ansøgningsfristen er den 10/10/16

Net-nr. 26342

Tre Falke Skolen, Frederiksberg Kommune

Lærer til 8. årgang pr. 1/11 2016

§ Ansøgningsfristen er den 25/09/16

Net-nr. 26338

Trekronerskolen, Roskilde Kommune

Udskolingslærer til dansk, geografi og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 27/09/16

Net-nr. 26345

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Et par friske og engagerede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 26/09/16

Net-nr. 26314

Rygaards Skole, Gentofte Kommune

Vi søger to dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 30/09/16

Net-nr. 26280

Vestforbrænding, Glostrup Kommune

Medarbejder til formidling af resurser/energi

§ Ansøgningsfristen er den 05/10/16

Net-nr. 26349

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Lærer til 10. klasse-centret

§ Ansøgningsfristen er den 26/09/16

Net-nr. 26344

Frydenhøjskolen, Hvidovre Kommune

To lærere søges til Frydenhøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/16

Net-nr. 26332

Distriktsskole Smørum, Egedal Kommune

Lærere til matematik, tysk og musik søges

§ Ansøgningsfristen er den 26/09/16

Net-nr. 26351

Gyvelhøjskolen, Skanderborg Kommune

Lærer til fast stilling pr. 1. november 2016

§ Ansøgningsfristen er den 27/09/16

Net-nr. 26350
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rubrikannoncer

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

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

Har I mulighed for at være fleksible i forbindelse med 
skolerejsen, kan I komme til klassiske Berlin i lavsæsonen 
fra blot kr. 698,- pr. person. Få en skolerejse til udlandet 
billigere end en lejrtur i Danmark!

Ring på 8020 8870 og få en snak om jeres muligheder 
med Tommy eller Lise, vores eksperter i skolerejser til Berlin.

Tommy Iversen

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

BERLIN I LAVSÆSONEN:

Lise Pedersen

Rejs mellem 01.11 2016 - 28.02 2017 
fra kun kr. 698,-/pers.

Prisen inkluderer:
-Busrejse t/r
-2 overnatninger
-Morgenmad
-Bussen kan benyttes under opholdet
 i Berlin for 100 km. pr. dag

 
BLIV KLOG PÅ
BERLIN 

RING 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk     www.kilroy.dk

 STUDIETUR

  TIL BUDAPEST

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

FORSLAG TIL ANDRE REJSEMÅL:
London, fly, 5 dg/4 nt ............. fra kr.  1.395,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt ...... fra kr.  1.745,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt ............ fra kr.  1.995,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt .................. fra kr.  1.495,-

FORSLAG TIL STUDIEBESØG I BUDAPEST:
• Buda-borgområdet • Fiskebastionen
• Parlamentet • Folklore aften

Fly, 5 dage /4 nætter

Fra
kr. 1.675,-

www.benns.dk

BENNS studieture – når det skal være billigere og bedre!

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Louise
på tlf: 46 91 02 49 
lokl@benns.dk

STUDIETUR TIL BERLIN
Bus, 3 dage / 2 nætter - Fra Kr. 695,-

Top 3 studiebesøg i Berlin: 
• Berliner Unterwelten • Sachsenhausen
• Udforsk Kreuzberg med Street Art Bingo

BENNS vil være billigst!
Vi matcher enhver konkurrerende pris

Tjek benns.dk/studietur/prismatch

PRIS
MATCH

PRIS
MATCH

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

146.000 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
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Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

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.
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Henvendelser til redaktionen
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Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
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Cvr-nummer: 36968559

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

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør,
hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
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kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06
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Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
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jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. kvartal 2016 er  
146.000. Index Danmark/Gallup. 

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    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N NU S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 110

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.

Tips til eleven: 
Føler du dig også målt hele tiden? 
Her er, hvad du selv kan gøre!
SFI’s trivsels- og progressionsmå-
ling, MinUddannelse, Meebook og 
Matematikfessor er blot få eksem-
pler på, at du bliver målt 24 timer 
i døgnet, hvis du ikke passer på. 
Her er, hvad du selv kan gøre for at 
mindske risikoen for ustandseligt 
at blive målt og vejet:
• Kontrollér dine privatindstillin-

ger. Blokér for cookies og hen-
vendelser fra din lærer.

• Brug anonyme browsere, rør al-
drig computerens tastatur uden 
handsker.

• Skift dit password til noget vir-
kelig svært. Glem det så. Alle, der 
kender det, udgør en risikofaktor.

• Pas på: Antivirusprogrammer 
kan være inficerede.

• Snak med ham, som din store-
brors vens ven kender, om mu-
ligheden for at hacke intra.

• Deaktivér gps’en på din telefon. 
Skil den ad, kast delene i en sø.

• Aflevér kun opgaver, hvor alle 
bogstaver er klippet ud af aviser 
og blade, limet på papir og efter-
ladt i en brun kuvert på en bænk.

• Arbejd med forskellige identite-
ter. Prøv for eksempel ham den 
nye ovre i vinduesrækken.

• Skift IP-adresse regelmæssigt.
• Skift fysisk adresse regelmæs-

sigt. Og skole.
• Åbn aldrig mails fra ukendte 

afsendere. Rettelse: Åbn aldrig 
mails. Rettelse: Åbn aldrig com-
puteren.

Efter folketingsreformen: 
Flere og flere vælger det  
danske folkestyre fra til  
fordel for private styreformer

Fuldt påklædt teen-
agers søde og varme 
billede delt på 
internettet med 
hendes gode vilje 
af omsorgsfulde og 
støttende venner.

Kollega ser sig selv 
som sådan en, der 
kan lide indie-rock.

Lærer med lille ord-
forråd argumenterer 
for, at det ikke er stør-
relsen, det kommer 
an på.

Amanda, 5.a, der går 
til ridning, henrykt 
over, at bordene fra 
på mandag skal stå i 
hestesko.

Det danske folketing er under pres. Flere og flere 
vælger den offentlige folkeforsamling fra og skif-
ter til private alternativer. Utilfredsheden skyldes 
primært de mange forandringer, som Folketinget 
har gennemgået, senest med den nye folke-
tingsreform. 
     »Vi ville egentlig ønske, at vi kunne støtte 
Folketinget«, forklarer en borger. »Men det er 
ikke et sted at sende sine medborgere hen, især 
ikke med de alenlange heldagsdebatter, de dræ-
ner jo alle for energi«. Borgeren peger desuden 
på Folketingets problemer med lovforslagsca-
feer, inklusion af politikere med særlige behov og 
ikke mindst målstyret hastebehandling. 

Tegning: Craig Stephens
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