
N R .  2 1   |   3 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 5

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

FIRE HENSYN
SPLITTER LÆREREN 

L Æ S  S I D E  6

Alle krav kan ikke opfyldes samtidig,  
men giv plads til mangfoldighed  

i skolen, råder forsker

RAPPORTER BEKRÆFTER  
REFORMVANSKELIGHEDER

L Æ S  S I D E  1 6

DRENGE LÆRER NYE VANER PÅ CAMP
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

SKOLE FÅR PÅBUD OM
PSYKISK ARBEJDSMILJØ

L Æ S  S I D E  3 4

144582 p01_FS2115_Forside.indd   1 30/11/15   14.59



gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Gratis
PRØVELOGIN

i 30 dage 

HISTORIE.GYLDENDAL.DK

Gyldendals fagportal til historie i udskolingen 
samler alt til dit fag på ét sted med mange  
forløb og kilder samt et rigt billedmateriale.

■	 	Hjælper	eleverne	med	at	arbejde	med	problemstillinger		

og	kilder

■	 	Giver	eleverne	et	meget	konkret	eksempel	på	den	

nye	prøveform

■	 	Tilmeld	dig	vores	nyhedsbrev,	så	sender	vi	dig	alt	om	

det	nye	på	portalen

7.-9.	KLASSE

9
7
9

7

Gratis	plakat	om	Danmarkshistorien	på gu.dk

9797_folkeskolen_nr21_historieportal_210x285.indd   1 06/11/15   16.10
144582 p02-03_FS2115_Leder.indd   2 30/11/15   14.40



F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 5  /  3 

!
Netop som julefreden skulle til at sænke sig, blev vi mindet om et meget 
mærkeligt fænomen, som stadig savner en forklaring:

I december 2012 blev folkeskolereformen lanceret. I den forbindelse sagde davæ-
rende undervisningsminister Christine Antorini, at forskerne havde bevist, at flere 
timers undervisning betyder, at eleverne lærer mere. I den forbindelse var der – som 
nogle kan huske – en gruppe forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, som 
følte, at deres forskning blev stærkt misbrugt. Så slemt var det, at de gik i TV-Avisen og 
forklarede seerne, hvordan de slet ikke kunne stå bag ministerens konklusion.

Det fik som bekendt ingen virkning. Af en eller anden grund blev påstanden bare 
gentaget.

I maj 2013 besøgte den verdensberømte forsker John 
 Hattie Danmark. Da han blev spurgt om, hvorvidt  
reformens ekstra timer ville have en effekt, grinede  
han nærmest.  

»Når man kigger på strukturelle ting, ændrer (…) antallet af skoletimer (…) har det 
praktisk taget ingen effekt«, sagde han og spurgte til gengæld, om journalisterne var 
klar over, hvilket land i verden som havde færrest undervisningstimer. Svaret var over-
raskende og kommer lidt længere nede i denne leder.

Men heller ikke John Hatties udsagn førte til ændringer.
I november i år blev Danmark så af OECD, den internationale organisation for øko-

nomisk samarbejde og udvikling, officielt udnævnt til det land i verden, hvor eleverne 
har flest undervisningstimer. 

Er det så nu, vi skal råbe hurra?
Når man ser på rækken af lande i opgørelsen, finder man på en af de sidste pladser 

det land, som John Hattie talte om. Det fra Pisa-målingerne så kendte Finland. 
6.327 timer er Finland noteret for. Danmark er oppe på 10.040!
I november kom også de ministerielle rapporter over, hvordan det går med folke-

skolereformen. Her siger kun otte procent af lærerne, at reformen har haft en positiv 
effekt på deres motivation. To tredjedele af lærerne mener, at reformen ikke har gavnet 
kvaliteten.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby lytter. Men hendes fortolkninger er stadig 
forkerte. Hun erklærer i forbindelse med rapporterne, at »vi skal indstille os på, at vi 
først kommer til at se resultaterne af reformen i løbet af de kommende år«.

Jamen, hvad er det, som får de mennesker til at 
tro, at netop deres idé med de mange timer 
uden ekstra forberedelsestid vil føre til 
et positivt resultat? Hvor har de det 
fra? Hvorfor fremturer de med løg-
nen om, hvor godt det er med de 
mange timer? Helt ærligt, det er 
virkelig svært at forstå. 

 

Den store løgn Reformeftersyn

Plaster på et kraniebrud
»Jeg undrer mig. Vi kan,  
efter knap halvandet år,  
konstatere, at alt for  
meget ikke fungerer. Og 
det skal vi bare fortsætte 
med og give tid? Ville det 
ikke give mere mening, 
hvis vi drøftede, om re-
formen i dens nuværende 
form bringer os tættere på 
de overordnede mål?«
Anette van Buren

Errare humanum est
»… Intet tyder på, at der er 
lys for enden af den tunnel. 
Dagens fire forskningsrap-
porter viser kvalitetsfald på 
alle parametre (bortset fra 
’bevægelse’). Ministeren 
har desværre intet at have 
sin optimisme i. Alt tyder 
på, at det vil gå fra slemt til 
værre i de kommende år«.
Niels Christian Sauer 

Læs om reformforskning fra side 6

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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For 8. år i træk står Lærerstandens Brandforsikring øverst, når danskerne skal udtrykke deres tilfredshed 
over for deres forsikringsselskab. Det viser analyseinstituttet EPSI Danmarks* undersøgelse her fra 2015. 
Det er ikke en position, man får fra den ene dag til den anden. Eller fastholder år efter år uden en ander- 

ledes tilgang til tingene. Vi tror, at det bygger på vores fællesskab. At vi er et medlemsejet forsikringsselskab, 
hvor alle midler i puljen skal tjene det formål at hjælpe dem, der har forsikret sig hos os. 

Det giver også et anderledes tillidsforhold, når uheldet er ude. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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I N D H O L D

Så deltag i Fagbladet Folkeskolens  
konkurrence og vind en tidlig julegave.
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til en værdi af 7.500 kr. på et af de  
luksuriøse Sinatur-hoteller. 

Du deltager ved at tilmelde    
dig Folkeskolens nyhedsbrev på  
folkeskolen.dk

Trænger  
du Til en  
afslappende  
weekend?
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KøbenhavnerAkademiet
Nye vaner, læring og dannelse 
var formålet, da 108 køben-
havnerdrenge tog på camp.

ANGST
Charlotte: Angst havde tag i Charlotte 

på 16, men hun har fået god hjælp i 
 projektet »Skole for mig«. 

Lærerne kan udsætte sig selv for risiko, 
hvis de kæmper for klassefællesskaber 
frem for faglighed. Men der er brug  
for deres mangfoldighed,  
mener forsker bag ny  
ph.d.-afhandling.

LÆRERNES  
DØMMEKRAFT KAN 
VÆRE RISIKABEL
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Du er midt i at tage dig af en elev, 
som efter en konflikt sidder græ-
dende på gangen, men frikvarteret 
rinder ud. Din klasse venter på dig 

– og du ved, at de hurtigt hænger i gardiner-
ne, hvis du ikke kommer derhen. Du er altså 
nødt til at træffe et valg om, hvem du skal 
prioritere; den enkelte elev eller din klasse? 
Begge dele kan ikke lade sig gøre – og begge 
dele har konsekvenser. 

Det er den slags dilemmaer, forsker John 
Gulløv har beskæftiget sig med i sin ph.d.-
afhandling »Dømmekraft i praksis. En an-
tropologisk undersøgelse af professionelle 
på en skole«. Med 15 ugers observationer og 
interview i lærerværelset på Stege Skole på 
Møn har han undersøgt, hvordan lærerne 
håndterer skolens mange modstridende krav 
og hensyn i deres individuelle dømmekraft. 
Der er særligt fire typer af hensyn, lærerne 
skal prioritere – men de kan ikke leve op til 
dem alle samtidig.

»Hensynene kan være uforenelige, så 
lærerne må prioritere ud fra deres egen døm-
mekraft. Det valg skal de efterfølgende forsø-
ge at retfærdiggøre over for kolleger, ledelse, 
elever, forældre og politikere – og også her er 

der modsætninger. Derfor balancerer lærerne 
konstant mellem en lang række aktører og 
hensynet til disse«, forklarer John Gulløv. 

Han fastslår, at den enkelte lærer ikke kan 
opfylde alles krav samtidig og derfor i hvert 
enkelt tilfælde vil være nødt til at prioritere 
nogle sider af lærerarbejdet frem for andre. 
Man kan for eksempel ikke både overholde de 
gældende regler for arbejdstiden og samtidig 
være tilgængelig for forældre og elever uden 
for skoletid, forklarer han. 

»Politikerne forventer, at lærerne kan leve 
op til en idealforestilling om lærergerningen 
– især hvis de bare bliver uddannet godt nok. 
Men de forskellige krav til lærerne gør det 
umuligt at indfri den forventning i praksis. 
Derfor skal kravene opfyldes af en samlet læ-
rergruppe, ikke af lærerne individuelt«, lyder 
det fra forskeren. 

Valgene tages ud fra fire typer hensyn 
I afhandlingen opstiller John Gulløv fire 
forskellige typer »scripts«. Det kan beskrives 
som fire forskellige typer hensyn, man kan 
vægte i større eller mindre grad fra situation 
til situation. Det er op til den enkelte lærers 
dømmekraft i hver situation at vægte, hvad 

Som lærer kan du typisk forhol-
de dig til arbejdet på fire forskel-
lige måder. Ingen kan opfylde alle 
fire hensyn eller satsninger sam-
tidig, og det kan være risikabelt at 
vægte én frem for andre. Det kon-
kluderer en ny ph.d.-afhandling 
med titlen »Dømmekraft i prak-
sis«. Forskeren bag mener, at der 
i skolestrukturen skal gives mere 
plads til lærerens mangfoldighed. 

T E K S T:  J E N N I F E R  J E N S E N  
I L LU S T R AT I O N:  P E R N I L L E  M Ü H L BAC H  
FO T O :  B O  T O R N V I G

Forsker:  
Giv plads til  

lærernes  
forskellighed

F O R S K N I N G  –  D Ø M M E K RA F T  I  P RA KS I S
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der er udfordringen, og hvilke scripts det er 
relevant at følge. Der findes langt flere scripts 
end de fire, forklarer han – men disse fire ty-
per har været tydelige under hans feltarbejde 
og generelt i den måde, vi taler om læreres 
professionalitet på.

Der er de organisatoriske scripts, som 
har fokus på skolens strukturer, arbejdets 
organisering og politiske interesser. De faglige 
scripts, som lægger vægt på det faglige, un-
dervisningens mål og læringsdagsordener. De 
sociorelationelle scripts, som handler om at få 
klassen til at fungere som et socialt fællesskab, 
der ordner sig selv gennem spilleregler, som 
alle elever kender og accepterer. Og de psyko-

sociale scripts, som fokuserer på enkelte børn 
med sociale eller psykologiske problemer. 

»Disse fire scripts repræsenterer tilsam-
men den samlede mængde af ambitioner for 
lærernes professionalitet. Men de er i grund-
laget modsætninger, som ikke samtidig kan 
opleves som vellykkede af den enkelte lærer«, 
siger John Gulløv. 

Hensynene kan være risikable
De fleste lærere er ikke »enten-eller« – de 
skifter i stedet imellem de forskellige typer 
scripts fra situation til situation, forklarer 
John Gulløv. Dog læner nogle lærere sig mere 
op ad en bestemt type scripts – for eksempel 

arbejdet med udsatte børn i de psykosociale 
scripts – end andre, fordi de ser det som et 
mere personligt anliggende at hjælpe og tage 
ansvar. Men det kan være risikabelt alt for 
ofte at træffe sine beslutninger ud fra det 
samme script, fortæller forskeren. 

»Hvis man lægger stor vægt på de psyko-
sociale scripts og at hjælpe den enkelte elev 
med sociale eller psykologiske problemer, 
betyder det også, at man må efterlade de re-
sterende elever i klassen, når denne elev har 
brug for hjælp«. Han uddyber: 

I ph.d.-afhandlingen »Dømmekraft i praksis. En antro-
pologisk undersøgelse af professionelle på en skole« 
har forsker ved Professionshøjskolen UCC John Gulløv 
undersøgt, hvordan lærerne balancerer mellem forskel-
lige hensyn og krav. Feltarbejdet er udført i sensomme-
ren til vinteren 2011 med observationer og interview på 
lærerværelset på Stege Skole på Møn.

Om ph.d.-afhandlingen

144582 p06-11_FS2115_Forsket.indd   7 30/11/15   12.24
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FIRE TYPER SATSNINGER

2. ORGANISATORISKE 
De organisatoriske scripts ser på, 
hvordan arbejdet er organiseret – 
hvad er rammerne, arbejdstidsaf-
talerne og de politiske interesser. 
Scriptsene hænger sammen med 
kommunen, den lokale ledelse 
på skolen og fagforeningen – for 
eksempel vægter skoleleder og 
tillidsrepræsentanten ofte denne 
type scripts højt. Her tages hen-
syn til lovgivning, budgetter og 
lignende, når dømmekraften 
kommer i spil.

Når man fokuserer meget på 
organisatoriske scripts, har det 
dog konsekvenser for, hvordan 
man kan være til stede på skolen. 
Hvis man for eksempel er loyal 
over for den arbejdstidsaftale, der 
er vedtaget, afskæres man fra at 
gøre en række ting. 

1. SOCIORELATIONELLE 
De sociorelationelle scripts handler 
om at få klassen til at fungere som 
et socialt fællesskab. De optræder 
for eksempel hos den klassiske 
klasselærerfigur, som gennem en 
lang indsats udøver klasserumsle-
delse til at opbygge en særlig social 
kultur i klassen, hvor alle elever ken-
der og accepterer klassens sociale 
spilleregler. Der er fokus på gensidig 
respekt og trivsel.

Selvom den sociorelationelle 
indsats er almindeligt anerkendt 
blandt lærerne, kan den ske på be-
kostning af formelle krav og faglige 
tiltag. Her er også en høj grad af 
forældreinddragelse, hvilket medfø-
rer, at arbejdet strækker sig ud over 
normal skoletid. 

3. PSYKOSOCIALE 
De psykosociale scripts fokuserer 
på enkelte børn med sociale eller 
psykologiske problemer. Lærere, der 
vægter disse scripts, ser børnene som 
blinkende, røde lamper, de føler sig 
forpligtet til at tage sig af, og de inve-
sterer ofte deres tid på eleverne uden 
for almindelig skoletid. 

Når man kæmper for den enkelte 
elev, er der en risiko for, at man svig-
ter de resterende 25 elever i klassen, 
fordi de bliver ladt alene, når en ud-
sat elev udviser et behov. Samtidig 
er indsatserne ofte »usynlige« for 
andre end det enkelte barn og den-
nes nærmeste. Derfor er der risiko 
forbundet for de lærere, som ofte læ-
ner sig op ad denne type af scripts. 

John Gulløv opstiller fire forskellige typer satsninger eller 
»scripts« i afhandlingen om læreres dømmekraft. Et script rummer 
forskellige hensyn, krav, aktører med mere, som lærerne i enhver  
situation kan vælge at fremme og veje op imod de øvrige scripts. 

F O R S K N I N G  –  D Ø M M E K RA F T  I  P RA KS I S
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»Det giver en enorm uro, som generer de 
andre lærere. Så selvom scripttypens logik 
bygger på en meget høj grad af professionel 
ansvarlighed, kan prisen være, at de andre 
lærere anfægter lærerens faglighed«.  

Denne indsats over for en enkelt elev er 
også ret usynlig over for både ledelse, kolle-
ger og de øvrige elever og deres forældre. Så 
selvom det gør en stor forskel for det enkelte 
barn, er der ingen andre, der kender til den 
store indsats – og heri ligger en stor del af 
risikoen, forklarer John Gulløv. Det kom me-
get konkret til udtryk under hans feltarbejde, 
hvor en lærer, som var meget optaget af de 
enkelte elevers problemer, blev afskediget i 
forbindelse med en lokal reform af skolerne i 
Vordingborg Kommune. 

Forskel på graden af risiko
Men det er ikke kun de psykosociale, der kan 
komme i klemme, fortæller han. De forskel-
lige typer af scripts skriver sig nemlig ind i et 
magtunivers, som han udtrykker det. 

»De sociorelationelle har også et stort fokus 
på forældrene – at de kender til og forstår, 
hvad der foregår i klassen. Der høster de læ-
rere høj anerkendelse. Men forældrene er hel-
ler ikke så magtfulde, hvis man sammenligner 
med eksempelvis fagforeningen eller ledelsen i 
de faglige og organisatoriske scripttyper«. 

Samtidig er de faglige og organisatori-
ske scripts favoriseret af både nationale og 
kommunale krav til skolen, fordi de går op i 
nationale test, skiftende undervisningsdags-
ordener som eksempelvis synlig læring og at 
overholde arbejdstidsaftaler og andre krav. Så 
selvom man som fagligt orienteret lærer kan 
overse den enkelte elevs sociale eller psyko-
logiske problemer, som en lærer med et mere 
psykosocialt perspektiv ville have taget sig 
af, er den faglige lærer mindre udsat over for 
ledelse og kommunen, forklarer John Gulløv. 

»Omvendt indebærer de sociorelationelle 
og psykosociale scripts, at arbejdet ofte stræk-
ker sig uden for normal arbejdstid – for først-
nævnte på grund af den store forældreinddra-
gelse, og for sidstnævnte fordi udsatte elevers 

»Min afhandling viser, at læ-
rerne i værste fald kan risi-
kere at miste deres job, hvis 
de for eksempel insisterer på 
at styrke klassefællesskaber 
frem for at følge centrale 
mål om faglighed«, forklarer 
forsker John Gulløv om sin 
ph.d.-afhandling om læreres 
brug af dømmekraft.

John Gulløv er uddannet antropolog. Han har tidligere 
været fuldmægtig i Undervisningsministeriet, rektor på 
et pædagogseminarium og formand for Pædagogsemi-
nariernes Rektorforsamling. I ministeriet var han blandt 
andet med til at udvikle en ny pædagoguddannelse og 
en reform af de korte videregående uddannelser. I dag 
er han chefkonsulent og seniorforsker ved forsknings-
enheden ved Professionshøjskolen UCC. 

Om John Gulløv

4. FAGLIGE 
De faglige scripts lægger vægt 
på det faglige, undervisningens 
mål og læringsdagsordener. Her 
ses børnene som »elever« – en 
målgruppe for undervisning og 
læringsprocesser. Disse scripts er 
kernestoffet i folkeskolens mål-
sætninger og i de politiske krav til 
skolen, hvilket også ses med både 
de nationale test og Pisa. De fag-
lige scripts ses en del i udskolin-
gen, fordi eleverne skal forberedes 
på afgangsprøverne. 
Fagligheden er i højsædet, når 
disse scripts vægtes, men det 
kan betyde, at man overser det 
enkelte barns sociale eller psy-
kologiske problemer. Samtidig er 
det en udfordring for gruppen af 
elever, som ikke er fagligt dygtige, 
fordi de ikke passer ind i det fag-
lige fokus.

Vi kan ikke  
opretholde en  

forestilling om, at 
det hele kan lykkes 
for hver enkelt lærer 
samtidig. Det er en 

opgave for det  
samlede lærer- 

kollegium.
John Gulløv,  

forsker
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problemer ikke kun er til stede i skoletiden«, 
siger han og tilføjer: 

»Derfor er det også i forbindelse med de 
to scripts, lærerne udsætter sig selv for størst 
risiko ved systematisk at prioritere«. 

Svært at være anerkendt i flere grupper
Hvilke scripts man hælder til, handler i stor 
grad om, hvad den enkelte lærer ser som mest 
vigtigt, forklarer han. Hvis læreren ønsker at 
overholde kommunens betingelser i form af ar-
bejdstidsregler – uanset om man er enig eller ej 
– kan man også have holdningen, at eventuelle 
konsekvenser så også er kommunens ansvar. 

»Andre kan ikke slippe den tanke, at 
kommunens eller regeringens valg ikke er 
elevernes skyld, så de bryder reglerne for at 
gøre det, de mener er bedst for eleverne – så 
eleverne ikke skal lide under politiske beslut-
ninger. Men dermed udsætter de altså også 
sig selv for risiko«, fortæller han. 

Risikoen hænger også sammen med, at de 
lærere, som i høj grad læner sig op ad én type 
scripts frem for de andre, også kan høste stor 
anerkendelse blandt de andre lærere med det 
samme synspunkt. Men det er vanskeligt at 

have høj status blandt de øvrige lærere så, for-
di scriptsene på mange måder er hinandens 
modsætninger. Ved én type scripts ser det dog 
ud til at lykkes bedre end ved de andre: 

»Det virkede til, at de fleste lærere anerkend-
te det arbejde, de sociorelationelt orienterede 
lærere udførte. Det er svært at anfægte, at disse 
kolleger skaber nogle gode, sunde klassefæl-
lesskaber. Og det var slående, at en lærer, som 
arbejdede sociorelationelt, ikke havde linjefag 
i matematik – alligevel var det den klasse, hvor 
eleverne klarede sig allerbedst i faget«. 

I eksemplet handlede elevernes dygtighed 
ikke om læreren som afsender på det faglige 
budskab, men om elevernes evne til at under-
støtte hinanden i læringsfællesskabet. Og her 
rammer John Gulløv noget interessant, mener 
han – nemlig måden at anskue lærernes dyg-
tighed på.

»Vi kan alle sammen se en lang række 
eksempler på dygtige lærere i skolen, men 
hvori dygtigheden ligger, er ofte lidt tåget. 
Det at blive opmærksom på de fire scripts 
kan være med til at give en forståelse af, hvad 
det er, der gør forskellige lærere dygtige – og 
hvorfor en lærer, som er uortodoks udi det 
organisatoriske og faglige, alligevel skaber så 
gode resultater, at vedkommendes status og 
dygtighed ikke kan anfægtes«. 

Det er noget af det, forskeren håber, at 
lærerne kan bruge afhandlingen til: at forstå 
deres egen dygtighed. Men netop også med 
risikovinklen en forståelse af det pres og den 
følelse af utilstrækkelighed, han har oplevet, 
at mange lærere har. 

»Jeg håber, de kan genkende figurerne og få 
et bedre indblik i, hvorfor de føler sig utilstræk-
kelige, hvis de typisk vælger én type af scripts 
frem for de andre. Og at det kan være med til at 
understøtte diskussioner om, hvordan det er at 
være lærer i en verden med så mange sammen-
stød mellem forventninger og krav«. 

Skolens struktur begrænser
På Stege Skole oplevede han, at de ansatte var 
enormt loyale over for deres opgave og de krav, 
der blev stillet. Men de var også meget splittede 
– og det er den splittelse, han sætter ord på i 
afhandlingen. For det er vigtigt, at vi forstår, at 
det ikke skyldes et individuelt problem blandt 
lærerne, som vi kan uddanne os ud af. 

»Mine resultater i afhandlingen viser, at 
man ikke kan opretholde en forestilling om, 
at det hele kan lykkes for hver enkelt lærer 
samtidig. Det er en opgave for det samlede 
lærerkollegium – og ikke noget, man bare kan 
ændre på ved at efteruddanne lærerne. Det 
er ikke der, problemet ligger. Det er i skolens 
struktur, som ikke giver plads til mangfoldig-
heden«, siger han. 

Han mener dog, at mange ledelser har et 
godt blik for lærernes forskellige styrker, men 
alligevel er der en grænse for, hvor langt den 
rummelighed kan gå. Det oplevede han på Ste-
ge Skole, hvor nogle af de lærere og pædagoger, 
der favoriserede de psykosociale scripts, blev 
afskediget, da der skulle spares. Det skyldes 
især det øgede fokus på faglighed, mener han.

»Resurserne prioriteres ud fra det store 
mål om, at fagligheden skal løftes i folkesko-
len. Men hvis der skal tages hånd om alle 
skolens udfordringer, skal der være plads til 
mangfoldighed blandt lærerne. Og det inde-
bærer, at de lærere, der er ambitiøse, får ryg-
dækning fra ledelsen for de risici, de tager«.

John Gulløv efterspørger en diskussion af, 
hvordan skolens struktur og særligt fokus på 
det faglige er med til at begrænse lærernes mu-
ligheder for at tackle de forskellige udfordrin-
ger, de hver dag møder i skolen – for eksempel 
arbejdet med de elever, der ikke er i stand til 
at deltage i den meget faglige skolehverdag, og 
som derfor ikke får en ungdomsuddannelse. 
En problemstilling, han i stor grad oplevede, 
at lærerne var bekymrede over – men som de 
var afskåret fra at gøre noget ved, fordi skolens 
struktur handler om netop det faglige. 

Han håber derfor, at afhandlingen kan 
være med til at åbne fleres øjne for, at skolens 
mangfoldighed af udfordringer i dagligdagen 
medfører, at lærerne løbende må vælge og 
prioritere mellem forskellige vigtige mål. 
Hans ambition er, at den kan være med til 
at sætte gang i en diskussion af, hvordan der 
kan gives rum til at arbejde med forskellige 
scripts i skolen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Under feltarbejdet på Stege Skoles lærerværelse 
overværede John Gulløv en diskussion af den reform, 
Vordingborg Kommune på daværende tidspunkt for-
handlede om – en reform, som indeholder mange af de 
samme elementer som folkeskolereformen, men blev 
vedtaget før den. 

Kommunen ønskede blandt andet, at nogle lærere 
skulle være »ekspertlærere«, eksempelvis med mate-
matik på højt niveau, og som kunne undervise på flere 
af kommunens skoler. Klasselærerfunktionen skulle 
nedlægges, og i stedet skulle lærerne være »kontakt-
lærere« for en mindre gruppe børn. 

En lærer, som så på forslaget ud fra et fagligt script, 
syntes, det var et meget spændende forslag at kunne 
opbygge ekspertise i sit fag. Mens en anden, som 
så på det ud fra et mere sociorelationelt script, slet 
ikke mente, det kunne hænge sammen. Hun udtrykte 
bekymring for eleverne og gav udtryk for, at hun ville 
stoppe som lærer, hvis det blev vedtaget.  

Eksemplet viser, hvordan ønsket om at have høj fag-
lighed i centrum og ønsket om at skabe kontinuitet 
for eleverne er uforeneligt i denne situation, forklarer 
John Gulløv. 

Et eksempel  
på dømmekraft

F O R S K N I N G  –  D Ø M M E K RA F T  I  P RA KS I S 

Nyt læremiddel til de fællesfaglige fokusområder i naturfagene
Xplore På tværs er er et nyt læremiddel til de fællesfaglige fokusområder i geografi, 
biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. Læremidlet består af websitet iXplore På tværs og 
en elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog (udkommer primo 2016).

Xplore På tværs

www.goforlag.dk

NYHEDNATURFAG 7.-9.

PRØV WEBSITET iXPLORE PÅ TVÆRS 
OG BESTIL TRYKT PRØVEKAPITEL
Du kan allerede nu prøve websitet iXplore På tværs, 

som er under opbygning. Her kan du og dine elever 

arbejde med fokusområderne “Bæredygtig energi-

forsyning”, “Fremtidens bæredygtige produktion” og 

“Drikkevand – nu og i morgen”. 

Du skal blot bestille et prøveabonnement på 

www.goforlag.dk/prøveabonnement. 

Bestil også et klassesæt af det trykte prøvekapitel

”Bæredygtig energiforsyning” på go@goforlag.dk 

– så længe lager haves.

FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER
Læremidlet har fokus på de nye kompetencemål 

og indeholder otte undervisningsforløb, herunder til

de seks fællesfaglige fokusområder, som defineret 

i Forenklede Fælles Mål:

• Produktion med bæredygtig udnyttelse

• Bæredygtig energiforsyning

• Drikkevandsforsyning

• Udledning af stoffer til atmosfæren

• Strålings indvirkning på levende organismer

• Teknologiens betydning for sundhed og levevilkår

• Store katastrofers globale aftryk

• Udforskning af Universet

Xplore På tværs lægger op til den nye praktisk -

-mundtlige fælles naturfagsprøve i 9. klasse. 

 Læremidlet kan både bruges i sammenhæng med 

naturfagssystemerne Xplore/iXplore og andre natur-

fagssystemer.
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En gruppe meningsdannere lavede sammen en collage, som 
beskrev hvordan en bisætning i et blogindlæg pludselig var 
med til at sætte dagsordenen i medierne.
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Onsdag 18. november 2015 kl. 14.35 

Skolelederne: »Det går den helt forkerte vej«

Efter regeringsindgrebet i 2013 skøn-
nede skolelederne, at der skulle ansæt-
tes en leder mere per skole. Siden er der 
forsvundet 91 ledere. Og siden 2009 
er der blevet 651 færre skoleledere i 
folkeskolen. Det er mere end hver sjette 
leder. »Det går den helt forkerte vej. Det 
er imod al ledelsesteori, at man fjerner 
ledelsen, når man implementerer store 

ting«, siger formanden for Skoleleder-
foreningen, Claus Hjortdal. Fra 2009 
er der forsvundet 7.114 lærerstillinger – 
det svarer til 13 procent. 

10.040 timer er den krævede undervisnings-
tid for danske skoleelever i løbet af deres ti års 
obligatoriske skolegang. Australien lige efter 
på en andenplads med 10.000 timer, Ungarn i 
bunden med 5.553 timer. Sådan lyder de offi-
cielle tal i den senest offentliggjorte Education 
at a Glance. Men når man tillægger de 920 
timers lektiehjælp, som er blevet obligatorisk 
fra dette skoleår, kommer danske elever op på 
10.960 timers obligatorisk skolegang – i en 
liga helt for sig selv blandt OECD-landene.

Folkeskolen.dk har tidligere beskrevet, at 
danske skoleelever står til en verdensrekord 
i skoletimer, når de har fuldført folkeskole-
reformens skolegang, og folkeskoleforligs-
partierne besluttede i august at minde kom-
munerne om deres mulighed for at veksle 

understøttende undervisning 
til tolærertimer. 

»I Danmark har politikerne 
gjort præcis det, som der ikke 
er evidens for virker«, lyder 
DLF-formand Anders Bondos 
kommentar til, at det nu er 
officielt, at danske skoleelever 
har flest obligatoriske skole-
timer i OECD. Eleverne i den danske folkeskole 
skal gå 33 procent flere timer i skole end gen-
nemsnittet af elever i OECD-landene.

Anders Bondo peger i en pressemeddelelse 
på Finland, som ofte fremhæves som et af de 
lande, der har det mest succesfulde skolesy-
stem. Her får eleverne ifølge den nye OECD-
rapport kun 6.327 undervisningstimer, mens 

danske elever altså nu skal have 10.960 timer i 
løbet af deres obligatoriske skolegang. 
kra@folkeskolen.dk

Tirsdag 24. november 2015 kl. 11.00 

»Danske politikere har gjort præcis det, der ikke er 
evidens for virker«, lyder kritikken fra DLF’s formand,  
Anders Bondo Christensen. 

Officielt:  
Danmark har  
OECD-rekord  
i skoletimer

Foto: Thom
as Arnbo

»Vi mangler folk. Vi kan ikke gøre alt det, som vi 
gerne vil. Pædagogerne er ude at sige, at de ikke 

føler sig set af skolelederne, og der må vi sige: ’Nej, 
det har vi ikke tid til’«, siger formanden for Skolele-

derforeningen, Claus Hjortdal.

I Finland, som klarer sig langt bedre i Pisa-undersøgelser 
end Danmark, har eleverne 6.327 skoletimer om året mod 
Danmarks 10.040. 
Kilde: Education at a Glance, OECD, 2015
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Tirs. 24. november 2015 kl. 07.00 

Ingen dato for første 
møde i Arbejdsretten 

Det første retsmøde i Dan-
marks Lærerforenings ar-
bejdsretssag mod KL er endnu 
ikke berammet. Sagen er rejst 
af DLF, efter at KL i et brev til 
alle kommuner har meldt ud, 
at når skolelederne drøfter op-
gaveoversigter med lærerne, er 
de ikke forpligtet til at sætte 
tid på det forventede omfang 
af lærernes opgaver – heller 
ikke tiden til forberedelse. KL 
har bedt om, at sagen sættes 
med såkaldt udvidet formand-
skab, og så skal der findes 
plads i kalenderen hos tre hø-
jesteretsdommere. 

Fre. 20. november 2015 kl. 14.47

Nordfyn:  
Skolebestyrelser vil 
råbe politikerne op  

Vi vil snakke med politikerne, ikke 
forvaltningen, lyder det i et brev 
fra Kystskolens skolebestyrelse 
på Nordfyn. Kritikken går også på 
lukkethed, i forholdt til at lærerne 
er stressede og sygemeldte. »Fra 
skolebestyrelsesformændenes 
egne møder er det blevet kendt, at 
det ved flere lejligheder er sket, at 
skolelederne beder formændene 
om at holde igen med kontro-
versielle emner, fordi de ellers vil 
blive kaldt til verbal skideballe i 
forvaltningen dagen efter, står der 
eksempelvis i det brev, skolebe-
styrelsen har sendt til kommunal-
bestyrelsen. 

Vi ønsker konkrete mål for dannelse,  
siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.

Fre.  20. november 2015 kl. 12.24 

DLF til politikere: Tving os 
ikke til at politianmelde børn

Det er en opstram-
ning af Erstatnings-
nævnets praksis og 
ødelæggende for det 
pædagogiske arbejde, 
at en lærer er nødt 
til at politianmelde 
en elev efter vold for 
at være sikker på at 
få erstatning, mener 
DLF. Efter foretræde 
for Folketingets Rets-
udvalg i november har 
DLF sammen med 
flere andre forbund 
konkret foreslået, at 

der igen gives dispensation fra kravet 
om politianmeldelse.

Tors. 19. november 2015 kl. 13.41  

FTF og LO et skridt  
tættere på fusion

De kysser ikke samme dag, 
som de spidser munden. Men 
på sin kongres i november har 
hovedorganisationen FTF ved-
taget at fortsætte undersøgel-
sen af, hvordan samarbejdet 
med hovedorganisationen LO 
kan blive til en fusion. De to 
organisationer har samlet 1,5 
millioner medlemmer. FTF 
har 450.000 medlemmer, 
og Bente Sorgenfrey sagde 
blandt andet, at det handler 
om at sikre mest mulig indfly-
delse for medlemmerne og at 
få adgang til store resurser i 
analyse og kommunikation.

 
nyheder på:

  

Tirsdag 24. november 2015 kl. 12.10

DLF har analyseret tal fra Kom-
munernes og Regionernes Løn-
datakontor og Undervisningsmi-
nisteriet. Faldet i antal af lærer-
stillinger er voldsomt sammen-
lignet med faldet i elevtallet.

Fra 2009 til nu er antallet af 
lærere faldet med 7.114 stillinger. 
Det svarer til et fald på 13 pro-
cent. I samme periode er elevtal-
let kun faldet med cirka fire pro-
cent, og skolereformen med flere 
lektioner er trådt i kraft. 

Det store fald i antallet af læ-
rerstillinger skete mellem august 
2009 og august 2012, men 
siden reformens start i august 
2014 er antallet af lærerstillinger 
alene faldet med omkring 1.000.

»Der er tale om massive be-
sparelser. Det kan ende med at 
blive en bombe under folkesko-
len«, siger DLF’s formand, Anders 
Bondo Christensen, og påpeger, 
at lærerne »stempler ud« og for-
lader folkeskolen. 

Det er tal fra Kommunernes 
og Regionernes Løndatakontor 
og Undervisningsministeriet, 
som DLF har analyseret på. An-
tallet af lærere er omregnet til 
fuldtidsstillinger. 
hl@folkeskolen.dk

Mest læste:
 

•   Minister: Lærerne har halvdelen 
af arbejdstiden til forberedelse

•   Sagen om uenighed om  
lærernes arbejdstid er i gang 

•   Ministeriets undersøgelse: 
Lærerne presses af for lidt 
forberedelsestid 

Mest kommenterede 

•   Minister: Lærerne har halvdelen 
af arbejdstiden til forberedelse

•   Debat: Individuelle mål og 
»fremtidens værktøj«

•   Hovedstyrelsesvalg: Er en  
fusion mellem FTF og LO  
det rette for lærerne?

Kommuner skærer ned  
på antallet af lærere

DLF har analyseret tal fra 
Kommunernes og Regioner-
nes Løndatakontor og Un-
dervisningsministeriet. Fal-
det i antal af lærerstillinger 
er voldsomt sammenlignet 
med faldet i elevtallet.

»Retsudvalgets 
medlemmer 
var lyttende og 
godt inde i pro-
blemstillingen. 
De anerkendte 
problemet«, 
siger Thomas 
Andreasen, for-
mand for DLF’s 
organisations og 
arbejdsmiljøud-
valg. Foto: Stig 
Nielsen

FIK DU  
LÆST: 
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Også under den seneste regering måtte 
kommunerne en gang om året forhandle 
økonomi – og her blev de også pålagt be-
sparelser. Dermed er intet ændret i forhold til 
finansiering af folkeskolereformen under den 
ny regering, mener Ellen Trane Nørby.

Kommunerne skal frem til 2019 hvert år 
spare én procent på budgetterne, når rege-
ringens omprioriteringsbidrag med den netop 
indgåede finanslovsaftale bliver til virkelighed. 
Socialdemokraterne mener, at regeringen 
dermed trækker de knap otte milliarder kroner 
tilbage, som kommunerne har fået til at im-
plementere folkeskolereformen. Ifølge under-
visningsministeren har intet ændret sig, når 
det kommer til finansiering af reformen.

Hvert år skal kommunerne spare én 
procent på budgettet, hvorefter pengene i 
stedet skal tilflyde områder, som regeringen 
udpeger som »særligt prioriterede«. Det er 
konsekvensen af det omdiskuterede omprio-
riteringsbidrag, der ifølge DR.dk fremgår af 
den netop indgåede finanslovsaftale.

»Med aftalen accepterer Dansk Folkeparti 
– og de øvrige partier – regeringens forslag 

om et såkaldt udgiftsloft i kommunerne. 
Det er det samme som regeringens såkaldte 
»omprioriteringsbidrag« for kommunerne og 
svarer til en samlet besparelse på over to mil-
liarder kroner«, skriver Dr.dk.  

I 2016 forventes beløbet at udgøre 2,4 
milliarder kroner, hvoraf der allerede er ind-
gået aftale med kommunerne om, at 1,9 mil-
liarder bliver ført tilbage til kommunerne øre-
mærket »kernevelfærd« som ældreomsorg, 
skoler og daginstitutioner. Herefter er der 
frem til 2019 ingen garanti for, at nogen af 
de omprioriterede millioner kommer til at 
flyde tilbage i kommunekasserne.

Omprioriteringsbidraget er en del af lov 
om fastsættelse af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for finansårene 2016-
2019, som skal tredjebehandles i Folketinget 
i december.   
folkeskolen@folkeskolen.dk

Torsdag 19. novomber 2015 kl. 12.45

Ellen Trane:

Foto: Flem
m

ing Leitorp

Finanslov får ikke  
konsekvenser for  
skolereformen

Læs også på folkeskolen.dk: 
»Liberal finanslov: Flere penge til friskoler 
og selvejende folkeskoler«

Fredag 20. november 2015 kl. 10.30 

Finanslovsbesparelser  
rammer læreruddannelsen 

Modulopbygningen har gjort læreruddan-
nelsen dyrere. Og med den nye finanslov 
skal der spares to procent per år. »Man har 
lavet en dyrere uddannelse og fjerner heref-
ter midler fra den. Det er strategisk dumt«, 
siger Christian Dalby, der er formand for 
Lærerstuderendes Landskreds. 

»Vi har set på beregninger fra ledelserne, 
at den nye læreruddannelse er dyrere at 
drive. Der er moduler, som giver mere admi-
nistration og flere overgange, og derfor skal 
der mere studievejledning til for at sammen-
sætte et fornuftigt forløb for de enkelte stu-
derende. Derudover er der flere prøver, som 
også koster penge«, siger Christian Dalby.
esc@folkeskolen.dk  

Fredag 20. november 2015 kl. 10.07 

Frie fagskoler holder krisemøde 
efter finanslovsbesparelser 

»Vi skal bruge det næste stykke tid på at 
finde ud af, hvad skolernes mulighed for 
overlevelse er«, siger Jette Rønne, formand 
for frie fagskoler.

20 procent skal frie fagskoler spare ifølge 
den borgerlige finanslovsaftale. Det sker blot 
ti måneder efter skoleformens start, og be-
sparelserne er så voldsomme, at fremtiden 
for frie fagskoler er tvivlsom. Derfor indkalder 
formanden til krisemøde. »Det ser jo ud til, at 
et snævert politisk flertal ikke længere ønsker 
at sikre erhvervsforberedende kostskolefor-
løb til alle de unge, der har behov for en an-
den vej til en ungdomsuddannelse.
hl@folkeskolen.dk  

Også under den seneste regering måtte kommunerne en gang om året 
forhandle økonomi – og her blev de også pålagt besparelser. Dermed er 
intet ændret i forhold til finansiering af folkeskolereformen under den ny 
regering, mener Ellen Trane Nørby.

144582 p12-15_FS2115_Folkeskolen.dk.indd   14 30/11/15   14.03



 

Fredag 20. november 2015 kl. 07.00  

Censorer efterlyser mere  
engelskundervisning

I dette års censorrapport giver flere censorer udtryk for, at en-
gelskfaget bliver udsultet. De mener, at der er for lidt tid til at 
vedligeholde kvaliteten i engelsk, og anbefaler derfor, at de lærer-
studerende får mere undervisningstid i faget. En censor mener, at 
de studerendes faglige niveau er faldet. Og undervisning i blot ét 
år på læreruddannelsen er for lidt.

Mandag den 16. november 2015 kl. 14.44  

Lærerstuderende: Modulopbygning  
giver udfordringer

På læreruddannelsen har censorerne i årets rapport blandt andet pe-
get på, at studerende kan komme til eksamen uden at have været i 
praktik i undervisningsfaget. Årsagen er, at den nye læreruddannelse 
er modulopbygget, så det er et større puslespil at få rækkefølgen af 
fagene til at gå op med de nu kun tre praktikperioder. »Det må være 
indlysende for enhver, at hvis man går til eksamen i dansk og ikke har 
været ude i praktik i faget, så er det et problem«, siger formand for 
Lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby.
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Inklusion i spil: Ledere i Gentofte Kommune tester 
her et nyt brætspil på Maglegårdsskolen om inklusio-
nens dilemmaer. Kommunens skoleledere og inklusi-
onsvejledere prøvede som de første spillet »Fællesska-
bet« udviklet til Gentofte Kommune på baggrund af vi-
den fra Undervisningsministeriets inklusionstaskforce.

Foto: Copenhagen Gam
e Lab

Foto: Copenhagen gam
e lab

DEN NYE  
HOVEDSTYRELSE  
ER VALGT
Se hvem der skal stå i spidsen for Danmarks Lærerforening de kommende 
fire år -  stemmetal og kommentarer på FOLKESKOLEN.DK    

FS2115_Halvside_egenannonce.indd   1 27/11/15   14.45
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Den helt store udfordring for lærerne efter re-
form og lov 409 er at finde tid til at forberede 
undervisningen og rette opgaver, efter at de 
har fået flere undervisningstimer. 

Det er en af hovedkonklusionerne i forsk-
ningsinstituttet Koras undersøgelse af perso-
nalets oplevelse af den nye folkeskole.

Kora har som en del af Undervisningsmini-
steriets følgeforskning til folkeskolereformen 
undersøgt de pædagogiske medarbejderes 
oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole. 
Lærerne er blandt andet blevet spurgt, om de 
er enige i, at »folkeskolereformen forbedrer 
din mulighed for at levere undervisning af 
høj kvalitet«. Hele to tredjedele af lærerne 
erklærer sig uenige eller meget uenige i, at 
folkeskolereformen har gavnet kvaliteten. Og 
forklaringen er i høj grad, at det går ud over 
kvaliteten, at de ikke har tid til at forberede 
sig ordentligt.

»Flere lærere har oplevet at møde uforbe-
redte op til undervisningen, at de ikke har tid 
til at give eleverne tilstrækkelig feedback på 
hjemmeopgaver (i ordentlig tid), og at der har 
været mindre tid til uforudsete opgaver som 
forældrehenvendelser med mere«, skriver 
Kora-forskerne, der også har talt med flere 
lærere, som oplever, at det er nødvendigt at 
forberede sig ekstra, når de kommer hjem.

»Rapporten viser, at lærerne mangler tid til 
at forberede de mange lektioner, som skolerne 

er blevet pålagt. Det gør det meget vanskeligt 
at levere kvalitet i undervisningen. Konsekven-
sen er blandt andet, at eleverne stort set har 
fået mindre af alt det, som politikerne lovede 
dem, at de ville få mere af, for eksempel feed-
back og samarbejde med det omkringværende 
samfund. Det er åbenlyst, at der er alt for få 
lærere og resurser i folkeskolen«, siger DLF-
formand Anders Bondo i en kommentar. Man-
ge lærere har valgt at forlade folkeskolen, fordi 
de nye rammer ikke længere gør det muligt at 
levere god undervisning til eleverne, samtidig 
med at få unge ønsker at blive lærere. »Den 
negative udvikling skal vi have stoppet hurtigst 
muligt, ellers kan det gå helt galt«.

Minister: Forberedelse på en ny måde
Folkeskolen har også spurgt undervisnings-
minister Ellen Trane Nørby (Venstre) om, 
hvordan man får reformen til at lykkes, når 
lærerne har fået mindre tid til deres arbejde.

»Hele forudsætningen for folkeskolerefor-
men er, at lærerne skal bruge mere af deres 
tid sammen med eleverne. Det betyder også, 
at forberedelsestiden skal organiseres på en 
ny måde. Der er ingen tvivl om, at der flere 
steder er udfordringer med at få det til at 
passe sammen. Her skal kommunerne og sko-
lerne sørge for, at der findes gode løsninger, i 
samarbejde med lærerne«, lyder ministerens 
skriftlige svar.

Er det en problemstilling, du vil bringe op i 
Kvalitetsforum for Folkeskolen?

»Alle parter i Kvalitetsforum for Folkesko-

len kan byde ind med emner, de ønsker til de-
bat på møderne. Sidst var det DLF, der satte 
debatemnet for temadrøftelsen på mødet«.

Går ud over det, man brænder for
Der er skåret ned på elevernes skriftlige afle-
veringer, og alligevel fortæller lærerne, at der 
kan gå meget lang tid, fra eleverne afleverer, 
til lærerne får tid til at rette opgaverne og give 
eleverne kommentarer. Nogle lærere vælger i 
stedet at gennemgå opgaverne i klassen og få 
eleverne til at rette hinandens eller egne afle-
veringer. På nogle af skolerne prøver lærerne 
at arbejde med nye og mere tidsbesparende 
måder at forberede undervisningen på, hvor 

Lærerne presses 
af for lidt  
forberedelsestid
En officiel rapport fra Undervisningsministeriet   
fortæller nu om, at flere lærere må møde uforberedte  
op til undervisningen. Ministeren understreger, at det  
er reformens forudsætning, at lærerne bruger mere  
tid med eleverne.

TEKST  KAREN RAVN 

Flere lærere har oplevet at måtte møde uforberedt op til under-
visningen, eller de forbereder sig videre efter arbejdstid, viser den 
undersøgelse, Kora har gennemført for Undervisningsministeriet.

Tirsdag den 17. november offentliggjorde Undervis-
ningsministeriet de første rapporter i det omfattende 
evaluerings- og følgeforskningsprogram, som skal følge 
folkeskolereformen frem til 2020. Det drejer sig om 
fire rapporter:

• Folkeskolereformen – Beskrivelse af  
anden dataindsamling blandt elever (Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd (SFI))

• Kortlægningsrapport – En længere og  
mere varieret skoledag (Kora)

• Pædagogiske medarbejderes oplevelser  
og erfaringer i den nye folkeskole (Kora)

• Skoleledelse i folkeskolereformens første år (SFI).

Følgeforskning om reform

Foto: Istock
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Forskningschef Andreas Rasch-Christensen 
sidder i den videnskabelige styregruppe for 
følgeforskningen til reformen og stod for den 
tværgående opsamling på de fire rapporter, 
da Undervisningsministeriet præsenterede 
dem i november.

Er der noget i rapporterne, som du tænker, 
at man bør handle på allerede nu?

»Ja, helt klart den skepsis, som lærerne og 
i øvrigt også pædagogerne har, med hensyn 
til at de mangler sammenhængende tid til 
at forberede og ikke mindst efterbehandle 
undervisningen«, fremhæver Andreas Rasch-
Christensen. 

Rapporterne viser store forskelle på, i 
hvor høj grad skolerne har implementeret 
de forskellige reformelementer. Hvis det blot 
skyldes, at man helt pragmatisk tager tingene 
lidt ad gangen, må man bare give det tid, men 
hvis det er udtryk for, at skolerne simpelthen 
ikke kan få det til at fungere, så er det selvføl-
gelig noget, man skal handle over for – men 
det kan være svært at sige nu.

Når det gælder den åbne skole, fremhæver 
Andreas Rasch-Christensen, at det netop kræ-
ver meget tid til både at forberede og efterbe-
handle et besøg på for eksempel et museum. 
Ligesom læreren heller ikke bliver overflødig, 
fordi undervisningen forlægges til den lokale 
håndboldklub.

»Ideelt set er der jo tale om et samarbejde 
– det handler ikke bare om at tage en tur på 
museum som historielærer. Det skal forbere-
des, og det kræver lang tid at efterbehandle 
sådan et besøg tilbage på skolen. Sådan har 
det altid været«, siger Andreas Rasch-Chri-
stensen, der er historiker.

Fokus på testresultater
En anden problematisk udvikling, han ser 

tendenser til i rapporterne, er, at der er sti-
gende fokus på faglighed og mindre på trivsel 
især i de ældre klasser, og at de nationale 
testresultater tildeles en stigende betydning. 

»Men de siger jo ikke ret meget om, hvad 
der skal gøres i forhold til elevernes lærepro-
cesser fremadrettet. Nationale test er fint, 
men hvis det bliver det primære, som team-
møder, skole-hjem-samtaler og samtaler med 
eleverne drejer sig om, så synes jeg, det kam-
mer over«, siger Andreas Rasch-Christensen, 
men synes, det er for tidligt for alvor at vur-
dere, om fokus på test er gået ud over andre 
vigtige dannelseselementer i skolen.

Sidst, men ikke mindst, advarer han om, 
at rapporten om ledelse viser, at skolelederne 
i stigende grad leder direkte på de pædagogi-
ske metoder og i mindre grad kommer rundt 
og ser noget undervisning.

»Så kan man sidde på kontoret og sige, at 
her arbejder vi med Hatties synlige læring, 
og derfor implementerer vi ’tegn på læring’, 
men selv holder man sig langt væk fra de fag-
lige processer. Det synes jeg, vi kan se nogle 
tendenser til«, siger Andreas Rasch-Christen-
sen og oplever også, at kommunerne køber 
konsulenthuse, som drifter et helt koncept 
med bestemte metoder, som skoler og lærere 
så skal anvende. 
kra@folkeskolen.dk

de enten overtager hinandens undervisnings-
forløb, eller én lærer forbereder et forløb, 
som vedkommende så gennemfører i flere 
klasser. Men rapporten siger også, at lærerne 
oplever, at det går ud over deres mulighed for 
at være kreative og gennemføre den varierede 
og differentierede undervisning, de gerne vil. 

Motiveret personale – trods frustrationer
Trods alle frustrationerne er både lærere og 
pædagoger overordnet motiverede for at tage 
på arbejde. 57 procent af lærerne er enten i høj 
eller i meget høj grad motiverede for at gå på 
arbejde. Men den motivation lever tilsynela-
dende på trods og i hvert fald ikke på grund 
af hverken folkeskolereform eller arbejdstids-
regler. Kun otte procent af lærerne oplever, at 
reformen har haft positiv indvirkning på deres 
motivation. 43 procent siger hverken-eller, 
mens knap halvdelen siger, at reformen har 
negativ eller meget negativ betydning for deres 
motivation.

Men når forskerne så har talt med nogle af 
lærerne direkte, siger flere af dem, at det nok 
mere er arbejdstidsreglerne end reformen i 
sig selv, der har skadet motivation og jobtil-
fredshed. Det at gøre en forskel for eleverne 
er afgørende for deres motivation. Men som 
en lærer siger:

»(Vi) vil for meget på én gang. Det er 
dumt. Fint med forandringer – vi er jo som 
lærere forandringsparate – men vi når ikke at 
få det ind under huden. Venter bare på det 
næste, de finder på«.

KL: Skal lære af de bedste
KL’s overenskomstforhandler, borgmester 
Michael Ziegler (De Konservative), ser rappor-
tens konklusioner som symptomer på, at man 
skal vænne sig til at arbejde på en ny måde. 
Lærere og pædagoger skal vænne sig til, at 
undervisning og forberedelse med de nye 
digitale hjælpemidler flyder mere sammen, 
og at lærerne i højere grad skal samarbejde og 
bruge hinandens arbejde.

»Men det handler også om, hvordan man 
organiserer tiden, som vi jo også talte om ved 
sidste overenskomst. Skolerne er rigtig gode til 
at lægge elevernes skemaer, men vi skal blive 
bedre til også at lægge skemaerne, så forbere-
delsestiden ikke bliver hugget op i småklum-
per. Der skal man lære af de bedste«. 
kra@folkeskolen.dk

Forsker: Der er ting,  
der bør handles på 

Der skal handles på den skepsis, som lærerne og 
i øvrigt også pædagogerne har, med hensyn 
til at de mangler sammenhængende tid til 
at forberede og ikke mindst efterbehandle 
undervisningen, mener Andreas Rasch-
Christensen, der sidder i den videnska-
belige styregruppe for følgeforskningen 
til reformen. 

Foto: Lars Aarø 
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Gratis 
workshop om 
mad og miljø

»Det var en super god workshop, 
der er med til at styrke elevernes 

dannelse og medindflydelse  
på omverdenen« 

– Lærer på Mølleskolen i Ry

Underviser du i 7.-9. klasse, tilbyder Dansk Vegetar-
forening en gratis 4-timers workshop for din klasse 
om mad og miljø. Den udføres af kompetente og  
engagerede unge studenterambassadører.

100 klasser over hele landet har allerede deltaget 
med stor succes. 

Workshoppen er tværfaglig og veksler mellem oplæg, 
øvelser og dilemmaer, så eleverne selv bliver aktiveret.
Tilbuddet er især målrettet madkundskab, geografi 
og samfundsfag.

KONTAKT NANNA MØRKEGAARD PÅ:
skoleprojekt@vegetarforening.dk 
LÆS MERE PÅ: 
www.vegetarforening.dk/skole

Projektet er stø t tet af Miljøstyrelsen og Kulturstyrelsen

Aktiv Leg ApS 
Jysk producent af natur 
legepladser og hoppepuder 

af højeste kvalitet. 

Besøg os og se samtidig 
vores december tilbud på: 

www.aktiv-leg.dk 
Tlf. 75 33 60 10 

Eleverne dumper den åbne skole
Skolen er ikke blevet spor mere åben, hvis man spørger eleverne. Det viser første reformefter-
syn, der har undersøgt, hvordan eleverne har det i skolen. Eleverne oplever heller ikke, at de 
bevæger sig mere end før reformen.

Spørger man eleverne, er der ikke de store forskelle at finde fra tiden før de lange skoledage. 
For et år inde i reformen oplever eleverne ikke nogen forskel i, hvor ofte de bliver undervist af 
andre end skolens lærere, hvor tit de er på ture, eller hvor hyppigt de har undervisning uden 
for skolen. Det er, selvom reformen ellers har indført visionen om den åbne skole, hvor sko-
lerne i højere grad skal samarbejde med lokalsamfundet.

Reformen har heller ikke haft nogen effekt på, hvor ofte eleverne får pulsen op. Lige under 
halvdelen af pigerne svarer, at de lever op til reformens mål om at være fysisk aktive i mindst 45 
minutter om dagen. For drengene ser det lidt bedre ud, hvor 63 procent svarer, at de i gennem-
snit bevæger sig mindst 45 minutter. 
bje@folkeskolen.dk

Kun små forskelle i lærernes  
brug af varieret skoledag
Lærerne i indskolingen er mere tilbøjelige til at anvende motion og bevægelse i undervisningen 
end lærerne i udskolingen. Men lærerne er en meget homogen gruppe, konkluderer Koras kort-
lægningsrapport om en længere og mere varieret skoledag, som den ser ud i 2015.

Lærerne oplever mest ro i udskolingen, når man sammenligner indskoling, mellemtrin og 
udskoling i den nye skolevirkelighed. Cirka 36 procent af lærerne vurderer i 2015, at deres klas-
ser i høj grad er præget af ro og klasseledelse. En mindre andel (syv procent) vurderer, at deres 
klasser i høj grad er præget af uro.

Konklusionerne i rapporten sammenligner ikke skolevirkeligheden før og efter folkeskolere-
formens indførelse. Men i rapporten er også tal fra første gang, Kora sendte spørgeskemaer ud i 
foråret 2014, inden skolereformen trådte i kraft. 

Sammenligner man tallene før og efter reformen, kan man se små forskelle, men på nogle 
områder dog nogle tendenser. Tallene viser, at der var en anelse mere ro og klasseledelse, in-
den reformen blev indført. Der var også lidt flere besøg på skolerne udefra inden reformen, og 
der blev brugt lidt mere it i undervisningen i 2014. 
hl@folkeskolen.dk

Skoleledere har mindre  
ledelsesrum efter reform
Skolelederne føler, at deres ledelsesrum er blevet indsnævret efter skolereformens ikrafttræ-
delse. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har gen-
nemført for Undervisningsministeriet. Skolelederforeningen er overrasket. »Reformen skulle jo 
skabe lokal handlefrihed til skolelederen«.

»I 2015 oplever lederne en højere grad af kommunal målstyring ved fastlæggelse af indika-
torer for mål og resultatopfølgning, end det var tilfældet i 2011 og 2013«, står der således i rap-
porten. »Desuden vurderer skolelederne mere generelt deres egen indflydelse på skolens faglige 
mål og undervisningsmetoder som lavere i 2015 end i 2011.

En anden ting, som Skolelederforeningen hæfter sig ved, er, at skolelederne arbejder mere 
nu. Rapporten viser således, at lederne har øget deres ugentlige arbejdstid med to timer i for-
hold til 2011 og 2013. 
jvo@folkeskolen.dk

Få gratis 
undervisningsmaterialer 

om trafik – og styrk
samarbejdet mellem lærere 

og pædagoger
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T idligt op, motion, sund mad og gode 
vaner.

Det er noget af den pakke, som 
københavnerdrengene får på 13 da-
ges camp på KøbenhavnerAkademi-

et. Disciplin, læring og de syv karaktertræk. 
Struktur på hverdagen, læsning, stavning, 
matematik og kun mobiltid i én time om da-
gen. Drengene skal lære nye vaner væk fra de 
vante omgivelser.

108 drenge var valgt ud til campen, der 
fandt sted i september i Tisvildeleje. Omkring 
30 af dem bad selv om at komme hjem eller 
blev sendt hjem undervejs. Nogle af dem har 
skabt uro, haft en ekstra mobil med eller har 
spist slik. Resten fik et diplom overrakt på Kø-
benhavns Rådhus, da campen sluttede. Her-
efter tog de hjem til hverdagen, men to timer 
om ugen resten af skoleåret skal de mødes 
med den faglærer fra deres skole, der også 

var med på camp. Her skal de tale om deres 
motivation, læring, og hvordan det hele går.

»Giv aldrig op« står der på en af holdle-
dernes T-shirt. »Bedst sammen« og »Prøv, se 
og lær« står der på andre af holdledernes og 
lærernes T-shirts. Drengene får hver en T-shirt 

med den af teksterne, de helst vil have. Det 
handler om de syv karaktertræk, der er en af 
campens grundsten. 

At få en ny rolle
Drenge fra samme skole bliver splittet op i de 
seks hold, så de hver især får mulighed for at 
få en ny rolle. Det handler om, at drengene 
skal være chauffør i deres egen bus og ikke 
bagsædepassager i en andens bus, som en fra 
teamet bag campen udtrykker det.

De medvirkende skoler ønsker at få en 
stemning, hvor det er sejt at flytte sig fagligt.

»Drengene skal gerne have en god fortæl-
ling med hjem fra campen«, forklarer pro-
jektleder fra Københavns Kommune Carsten 
Dahlerup.

»Der er lige så mange piger på skolerne, 
der kunne profitere af sådan et ophold. Det 
handler om alle børnene – og om en kamme-
ratskabseffekt«.

Hver dag er der stavning, læsning og mate-
matik på programmet. Der er også lege, fod-
bold, mørkeløb i skoven, og så skal drengene 
skrive logbog hver aften. 

Formålet med KøbenhavnerAkademiet er en blanding af læring  
og dannelse. 108 drenge tog til Tisvildeleje for at stave, læse og regne  

– være sammen uden mobil og computer, men med sund kost  
og motion. Resten af skoleåret er der opfølgning to timer om ugen.

TEKST HELLE  LAURITSEN

FOTO  KLAUS  HOLSTING

108 drenge fra 11 københavnske folkeskoler har fået 
muligheden for et særligt undervisningsforløb på en 
13-dagescamp i Nordsjælland. Det er Københavns 
Kommune, der har etableret akademiet for drenge i 8. 
klasse. De skal have faglige udfordringer og et uudnyt-
tet potentiale for at udvikle sig både fagligt og per-
sonligt. 11 lærere fra de deltagende skoler er med som 
faglærere i dansk og matematik. Resten af skoleåret 
skal lærerne iværksætte et særligt undervisningsfor-
løb to timer om ugen for de drenge på skolen, som har 
gennemført campen. 

KøbenhavnerAkademiet er støttet af Bikubenfonden 
og er udviklet i samarbejde med LøkkeFonden og kon-
sulenthuset Implement.

KøbenhavnerAkademiet

KØBENHAVNERDRENGE  
SKAL LÆRE NYE VANER  

PÅ CAMP
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Nogle af dem har aldrig tidligere læst en 
bog, fortæller folkene bag campen. De vid-
ste ikke, at dén oplevelse eksisterede. Nogle 
læser nu om aftenen. Især er de blevet in-
troduceret til »Ondskaben« af Jan Guillou og 
til »Zlatan«. De findes også i læseletudgaver. 
Andre af drengene »smugler« ekstra matema-
tikopgaver med over på værelset, så de kan 

øve sig til den næste test. Og lærerne lader, 
som om de ikke opdager det.

Flere af drengene havde ikke styr på de 
fire regnearter, da de kom. De kiggede heller 
ikke på dem, de talte med. Nu ser de holdle-
dere og lærere i øjnene, fortæller projektle-
deren.

Skriver under på mål
Holdene Alfa og Beta er i gang i matema-
tiklokalet. På væggene hænger plakater 
med tekster som »Jeg kan omskrive mellem 
decimaltal, procent og brøk, for eksempel 13 
procent = 0,13 = 13/100« eller »jeg kan regne 
med addition«. Her sætter drengene deres 
underskrift, når de har nået plakatens mål.

Tavlerne bliver flittigt brugt 
af drengene til at gennem-
regne et stykke, de har haft 
fejl i, eller til at vise en lærer, 
at de nu har forstået en af 
problemstillingerne i mate-
matik.

På væggene hænger plakater, hvorpå eleverne skal 
skrive under, når de opfylder plakatens mål.

På campen er der mange lærere til at hjælpe drengene 
– her med at rette fejl i deres midtvejstest.
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ICH WEISS, WER DIE MÖRDERIN IST
Læs om andres undervisning, bliv inspireret  
og diskuter på folkeskolen.dk/tyskfransk
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I små makkerpar eller grupper regner 
drengene. De hjælper hinanden eller får 
hjælp af de mange lærere i lokalet. I dag er 
der endda færre lærere end normalt, fordi en 
del af dem holder læringssamtaler med dren-
gene – en ad gangen.

De har fået deres midtvejstest i matematik 
tilbage. Nu skal de rette fejlene sammen.

»Jeg forstår ikke – hvad er det for en op-
gave?«

Drengens stemme nærmer sig det skingre.
»Hey, stop lige – ro på. Læs lige opgaven 

igen. Ja, og find så dine træningsopgaver«, 
svarer den lærer, der hurtigt står ved hans 
side.

Hun spørger ud fra træningsopgaverne, og 
han svarer.

»Du har for travlt. Det går for stærkt. Husk 
at få læst overskriften på opgaven, den er der 
jo af en grund«, siger hun smilende.

Han arbejder videre. Matematiktimen slut-
ter, og eleverne skal tjekke ud. De beskriver 
deres humør med et ord og sætter et tal fra 
1 til 4 på deres navneskilt. »4 glad«, skriver 
én. Det var en god time. Kun få har skrevet 1 
eller 2.

Alle drenge giver hånd til den lærer, der 
står i døren og siger farvel til dem. Og modta-
ger den næste gruppe.

Der er et stort stykke agurk til alle i pau-
sen.

Indtjekning til matematik
Eleverne fra holdene Charlie og Delta er på 
vej ind til matematik. De giver hånd og siger 
goddag til læreren i døren. Så går de hen til 
tavlen, tager deres navneskilt, skriver deres 
humør og et tal fra 1 til 4. De sætter sig på 
gulvet rundt om den lærer, der giver en kort 
introduktion.

»Sæt jer i små grupper, hjælp hinanden, 
og ellers rækker I hånden op, så kommer en 
af vi lærere og hjælper. I får jeres midtvejstest 
og skal rette jeres fejl«, lyder det fra læreren.

Drengene fordeler sig i rummet. 
»Ret lige den her, jeg tror, den er rigtig 

nu«, kalder en dreng. Læreren bekræfter og 
giver et mandekram.

En anden er i gang med at regne på tav-
len, så en af lærerne kan se, at han har for-
stået regnestykket.

På væggen ved siden af hænger campens 
fem principper: Vi forventer det bedste – hver 
gang. Vi giver frihed til at lære i eget tempo og 
på egne præmisser. De syv karaktertræk gør 
forskellen – og de kan læres. Du vælger selv – 
og dit valg forpligter. Vi opfører os ordentligt.

En dreng skal trække 0,014 fra 1. Den skal 
lige vendes nogle gange i hovedet, men da 
der kommer nogle nuller på, hjælper det.

En times mobiltid om dagen
Efter en sund frokost er det blevet mobiltid. 
På campen har drengene kun adgang til deres 
mobiler i en time om dagen. Hvert hold sam-
les om holdlederen, der uddeler telefonerne. 
Nogle løber væk for at tale og sende beskeder 
ud i verden. Andre skriver en hurtig besked 
og afleverer så mobilen igen.

Mette Bloch er læreruddannet, bjergfører og 
har deltaget tre gange på LøkkeFondens Dren-
geAkademiet. Andre holdledere har en fortid 
for eksempel i forsvaret eller inden for elite-
sport. Hun fortæller, at det er sjovt at se den 
udvikling, der sker med drengene på en camp.

»De er mere ’oprejste’. Nogle startede med 
at sige ’fuck’ til det hele, nu gør de sig umage 
med at sige tak og rose«.

Da mobiltiden er forbi, kommer nogle 
løbende for at nå det, inden tiden rinder ud. 
Et par overskrider tiden. Det giver mindre 
mobiltid de kommende dage. Et minut for 
sent er ti minutters mindre mobiltid resten af 
campen. To minutter er 20 minutter mindre.

»Er I med på, hvorfor vi gør det her?« 
spørger Mette Bloch.

»Ja, vi skal stramme op«, lyder svaret.

De syv karaktertræk selvkontrol, engagement, vedhol-
denhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme 
og nysgerrighed har betydning for evnen til at gennem-
føre en uddannelse, så det er dem, KøbenhavnerAka-
demiet fokuserer på. Det sker i undervisningen og som 
slogans på plakater og T-shirts.

 »Tæl til ti«

 »Brænd for det, du vil«

 »Giv aldrig op«

 »Bedst sammen«

 »Bare sig tak«

 »Tro på det«

 »Prøv, se og lær«.

De syv karaktertræk
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SAMFUNDSFAGS- ELLER HISTORIELÆRER?
Sæt flygtningekrisen på skemaet med mitCFU

mitCFU giver dig let adgang til tv-udsendelser om 
flygtningekrisen i Europa – også efter de for længst er 
forsvundet fra tv-stationernes platforme.

Med de rette abonnementer kan du helt lovligt streame 
et hav af tv-udsendelser direkte i klassen eller give 
eleverne adgang til at se dem derhjemme.

Scan og find tv om flygtningekrisen på mitCFU.
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»Vi var syv fra skolen, der kom med på camp, men de fire er blevet sendt hjem.  
Her er flere lærere til at hjælpe én. Hjemme på skolen er der meget uro i  
klassen, og jeg har problemer i fagene dansk og matematik. Her taler vi om, 
hvad vi kan gøre bedre. Det er rart, og jeg får nogle strategier. Det karaktertræk, 
jeg kan bruge, er ’Giv aldrig op’. Vi har talt om, at dét kan vi give til de andre 
derhjemme. I skolen giver jeg op, men her har jeg lært at spørge om hjælp. Jeg 
var genert i skolen, og der er kun to lærere, her er der seks, man kan spørge.
Jeg har tænkt på at tage på sportsefterskole og så i gymnasiet. Så jeg kan 
ikke have så dårligt et gennemsnit som nu. Min største drøm er at blive  
professionel fodboldspiller, men ellers advokat eller murer«.

Soufiane  / fra 8.a på Utterslev Skole:

Yanis / fra 8.b på Utterslev Skole

»Vi fik at vide, at vi skulle yde en indsats, hvis vi skulle deltage i  
campen. Det vil jeg godt. Jeg vil gerne øge min faglighed i dansk og 
matematik, og undervisningen er bedre her på campen. Der er mere 
fagligt indhold i den.Jeg har lyst til at fordybe mig mere.
Vi taler om, hvordan vi har det, og hvilke karaktertræk vi har. Det  
vil jeg gerne tage med hjem til mine kammerater. Nok mest det  
med at tælle til ti. Det kan jeg godt bruge.
Man får i den grad venner her på campen. Jeg taler rigtig  
meget med dem, jeg har lært godt at kende«.
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Følg med og lær om geografi og europæiske juletraditioner i en sjov fortælling om Cirkus Salami.
Cirkus Salami har været på europaturné og skal nu hjem til Villeby for at holde juleforestilling. Det bliver en udfordrende rejse! Hvordan kan en elefant komme med et fly? Og hvorfor forsvinder alle pengene på et tysk julemarked? Vil Cirkus Salami overhovedet nå hjem til jul?

Lyt med og løs de interaktive opgaver  til hver episode på villeby.dk.

ÅRETS JULE KALENDER  FRA VILLEBY!

Hovedspeaker:  

Sofie Lassen-Kahlke
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Er her for drengene
Mohammad Asim er programchef – chef-
konsulent hos Implement Consulting Group, 
der leverer dette ledelsesmæssige arbejde 
til Københavns Kommune. Han er uddannet 
civilingeniør og -økonom.

»De her drenge har det svært i skolen. Det 
fedeste er at se en dreng lyse og blomstre her. 
Det er derfor, jeg er her. For dem«.

Han fortæller, at grundstoffet på campen 
er det faglige og dannelsen. Drengene har en 
alder, hvor de skal træffe et valg, og når man 
vælger, så vælger man også noget fra. De skal 
blive i stand til at træffe et valg for fremtiden. 

»En del af dem går måske normalt i seng 
sent om natten, fordi de sidder og spiller 
computerspil. Her giver vi dem mulighed 
for at tilegne sig nogle nye og bedre vaner. 
De kommer i seng klokken 22, udøver fysisk 

træning og får god, næringsrig mad. De får 
erfaring med, hvad de nye vaner betyder for 
deres energi og læring. De gode vaner er det 
basale. Og så den historie, de kan fortælle om 
sig selv. At de kæmper for det, de vil, og ikke 
giver op«.

Mohammad Asim fortæller, at nogle af de 
drenge, der er blevet sendt hjem, har over-
trådt de rå regler og for eksempel har haft 
ekstra mobiler med. Det accepteres ikke.

Kræver mod at være sit nye jeg
Fra hver skole deltager en lærer, der også har 
været med til at udvælge drengene. Det er 
denne lærer, der skal køre projektet videre 
på skolerne. To timer om ugen resten af 
skoleåret skal drengene deltage i lær@lære 
– det opfølgningskursus, der er planlagt for 
drengene. 

»Drengene havde mange spørgsmål op til 
introcampen. Der var en del nervøsitet over 
for at skulle møde så mange fremmede men-
nesker. Nu oplever jeg, at de har købt ideen 
om læringsfællesskabet. Strukturen her gør 
noget godt for dem. Vi spiser sammen og 
lærer hinanden godt at kende. Det giver en 
masse«, siger matematiklærer Magle Nydal fra 
Utterslev Skole.

Nogle af dem har lært mere fagligt, og det 
skal der følges op på resten af året. Studietek-
nik, metoder og positiv tilgang til det faglige. 
Nogle har også lært at stille sig op foran man-
ge mennesker og fremlægge noget.

Susanne Johansson er matematiklærer 
på Kirkebjerg Skole i Vanløse. Herfra er 

der fire drenge tilbage ud af fem. Ni var på 
introcamp, men fire valgte at melde fra på 
forhånd. 

»De, der tog med, er vokset meget«.
Hun fremhæver, at netop et intensivt 

forløb med fokus på både det faglige og det 
personlige rykker meget.

»De reflekterer klart mere end tidligere og 
synes pludselig, at læring er fedt«.

Susanne Johansson regner med selv at 
bruge ideen med at tjekke ind til time, når 
hun kommer tilbage på skolen. Det er en nem 
måde at vejre stemningen på og se, hvem der 
mangler god energi, så man kan spørge ind til 
hvorfor og agere i forhold til det. De kan have 
brug for frisk luft eller en pause.

»Lige nu er vi i en boble her på campen. 
Jeg tror, vi skal være meget opmærksomme 
på, hvordan drengene har det, når vi kom-
mer tilbage på skolen. Hvordan de andre 
elever ser dem, og hvad der bliver italesat. 
Her oplever de konstant at have en hånd i 
ryggen, men det kræver mod at være sit nye 
jeg hjemme i de vante omgivelser«. 
hl@folkeskolen.dkKøbenhavns Kommune har opgjort følgende elevresul-

tater fra campen:

  11,8 procentpoint fremgang i stavning 

  22,4 procentpoint fremgang i matematiske færdig-
heder (tal og algebra)  

  24,5 procentpoint fremgang i læsning

  Over 300 kilometer løb i Coopertest 

  Over 25.000 gentagelser af armbøjninger, squads 
og andre styrkeøvelser.

Campresultater
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D E B AT

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

D E B AT
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} Ikke alle børn mistrives
 
Maud Pedersen: 
»Ikke alle børn mistrives …
endnu, er det eneste, der med 
sikkerhed kan siges.
Ellers er der ikke meget sik-
kerhed at spore oven i skole-
reformen.
Jeg kunne tænke mig at vide, 
hvem der ændrede den ud-
mærkede idé om en længere 
og mere varieret skoledag fra 
at være et forsøg med 100 
frivillige skoler i tre-fire år til 
den urimelige og dystopiske 
idé, at samtlige landets 1.308 
folkeskoler skulle underkastes 
et skoleforsøg uden rod, me-
ning eller midler?
Hvem vil tage æren for det 
enorme benspænd? (…)
Alle skoler har ikke misfor-
stået reformen.
Alle kommuner giver ikke bør-
nene alt for lange skoledage.
Men flertallet af børnene 
synes, at skoledagene er for 
lange. Flertallet af børnene 
oplever ikke, at skolen er ny og 
anderledes.
Flertallet af forældrene ople-
ver, at deres børn er udmat-
tede og slidte, når de kommer 
fra skole. (…)
Ikke alle børn mistrives. Men 
som kanariefuglen i minen er 
mit barn første bevis på, at 
noget er galt. Helt galt. Der 
lægges vældigt i ovnen til et 
storopgør, når man presser sin 
eneste resurse så betingel-
sesløst. Vores børn er vores 
fremtid. Lad os håbe, at de 
husker, at der var nogen, der 
kæmpede for dem. Og at disse 
’nogen’ var helt almindelige 
mennesker.
Mennesker, der stadig tør 
tænke selv. Mit barn skal være 
et menneske, der både tør og 
kan tænke selv«.

Millioner af mennesker er på flugt. Billederne 
og beretningerne skærer os i hjertet – og der 
sås tvivl om, hvorvidt Europa kan klare de 
mange nye medborgere, som kommer hertil. 

Ud over de 60 millioner mennesker, der 
i øjeblikket er på flugt fra konflikter, så for-
udser Verdensbanken, at medmindre vi som 
verdenssamfund gør noget ved klimaforan-
dringer og fattigdom i verden, vil op til 120 
millioner mennesker i årene frem til 2030 
blive tvunget bort fra deres hjem. 

I den sammenhæng virker den danske 
debat om åbne eller lukkede grænser lidt om-
sonst. Europa og Danmark vil før eller siden 
være nødt til at hjælpe, og det er blandt an-
dre lærere, som kommer til at møde de nye 
medlemmer af vores samfund.

DLF har derfor taget initiativ til at udvikle 
et kursustilbud, så der på alle skoler, der 
modtager flygtningebørn, kan være medar-
bejdere med kompetencer, der gør, at disse 
børn får en god skolegang.

Vi vil forsøge at gøre vores til, at medlem-
mer af DLF ikke står magtesløse med opga-
ven. Magtesløshed og frygt forstærker hinan-
den. Når vi ikke er magtesløse, så får frygt og 
usikkerhed ikke så let magten.  

Det er et problem i den nuværende debat, 
at man enten bliver kaldt naiv eller kynisk. 
Der er brug for nuancer i debatten, og vi skal 
forholde os konkret til, hvor der er grund til 
at være bekymret, og hvor der ikke er det. 
Vi skal have proportionerne på plads for at 
kunne handle rigtigt. 

I sidste måned fremlagde Verdensbanken 
og IMF dokumentation for, at migration er en 
forudsætning for fortsat økonomisk fremgang i 
verden. Men for at det kan lykkes skal borgere, 
der får asyl, finde en aktiv plads i samfundet 
– også for at undgå, at der graves grøfter og 
opstår modpoler mellem »dem og os«.

Her hjælper regeringens nuværende poli-
tik desværre ikke. I forbindelse med vedtagel-
sen af den såkaldte integrationsydelse udtalte 
generalsekretæren i Red Barnet: »Fattigdom-
men kan få varige konsekvenser for børnene. 
De vil få kortere skolegang end jævnaldrende 
og tidligere falde ud af uddannelsessystemet 
og arbejdsmarkedet«. 

FTF har på sin kongres udtalt følgende: 
»Den nye lave integrationsydelse, tre års ven-
tetid på familiesammenføring og tilbagehol-
delse på ubestemt tid er eksempler på tiltag, 
der direkte modarbejder en god integration i 
det danske samfund og skaber fattigdom«.

Der ligger store opgaver foran os. Men i 
stedet for regeringens signaler, som styrker 
følelsen af frygt og magtesløshed, så kan vi 
som fagbevægelse gå foran og vise, at vi ikke 
behøver at være magtesløse. Vi kan godt løse 
opgaven, hvis vi gør de rigtige ting. 

 Vi vil forsøge at gøre vores til, at 
medlemmer af DLF ikke står magtes-
løse med opgaven. Magtesløshed og 
frygt forstærker hinanden. Når vi ikke 
er magtesløse, så får frygt og usikker-
hed ikke så let magten.  

Vi skal klare  
opgaven

DLF MENER
AF DORTE LANGE,  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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Kjeld Johansen, tidligere viceskoleinspektør, Gudhjem

Computerprogram dur ikke til ordblindetest
Inspireret (måske presset) af forældre, 
foreninger, skolevæsener og danske forskere 
besluttede tidligere undervisningsminister 
Christine Antorini, at der skulle udarbejdes 
en omfattende dansk ordblindetest. Det er 
nu sket, og flere steder er testen taget i brug. 
Forleden blev testen af en af udviklerne præ-
senteret for en mindre forsamling af interes-
serede på kommunikationscentret i Rønne. 

Testen er en digital test, hvilket vil sige, at 
den foregår ved en computer. Den består af et 
kort spørgeskema om læsevanskeligheder og 
tre deltest. Hele testforløbet angives at vare 
under en halv time. De tre deltest undersøger 
den testedes evner til at afkode sammenhæng 
mellem lyd og bogstavstrenge (kunstord) beg-
ge veje og kendskab til et basalt ordforråd.

Efter mere end 50 års beskæftigelse med 
netop ordblindhed og andre årsager til læse-

vanskeligheder er jeg ked af at måtte vende 
tommelfingeren nedad. Man kan ikke lade et 
computerprogram stille en så væsentlig dia-
gnose på mindre end 30 minutter! Ministeri-
ets og Ordblindeforeningens begejstring over 
den nye test er helt ved siden af!

Man lover nu, at der vil blive udarbejdet 
forslag til, hvordan man på baggrund af dia-
gnosen kan arbejde med den ordblindes van-
skeligheder. Ud fra mit kendskab til den slags 
vil det primært komme til at dreje sig om 
forskellige læsestrategier, hvor der efter min 
erfaring er brug for langt mere omfattende 
indsatser baseret på en væsentlig bredere 
undersøgelse end den »nye ordblindetest«, 
som bærer tydeligt præg af inspiration fra 
den psykiatriske verden, hvor man kan op-
leve diagnosticering på grundlag af et antal 
afkrydsninger i et spørgeskema. Hurtigt, bil-
ligt og utilfredsstillende (læs for eksempel 
Svend Brinkmanns og Anders Petersens bog 
»Diagnoser«, Forlaget Klim 2015).

Christine Antorini, tidligere undervisningsminister, formand for Folketingets udvalg for videregående uddannelser og forskning

INGEN GRUND TIL AT SPARKE
Folkeskolen bragte (nummer 20, side 12, 
redaktionen) en notits under overskriften: 
»Skolehistorie: Haarder og Antorini sparker 
ud efter DLF«. Det er nu ikke korrekt for mit 
vedkommende, hvilket også fremgår, hvis 
man læser hele artiklen på folkeskolen.dk. 
Jeg var med til at diskutere det seneste bind 
af »Dansk skolehistorie« på BogForum med 
bogens redaktør, Ning de Coninck-Smith, og 
Bertel Haarder. Her konstaterede jeg alene en 
pointe i bogen, hvor der flere gange konsta-
teres, at DLF igennem årene fra 1970 og frem 
til nu har været i konflikt med det politiske 
niveau. At Folkeskolen skriver en overskrift 
om, at jeg skulle sparke ud efter DLF, er 
ærgerligt, for det er der ingen grund til. Man 
kan have forskellige holdninger, og det skal 

man kunne have på en respektfuld måde. 
Jeg vil i øvrigt varmt opfordre alle til at læse 
»Dansk skolehistorie«s sidste bind fem. Både 
dette bind og de tidligere er meget velskrev-
ne, godt tematiseret og med både sjove og 
tankevækkende illustrationer og billedtekster 
fra skolelivet gennem 200 år, der i sig selv er 
sin egen Danmarkshistorie. En god julegave 
til både bedsteforældre, kollegaer og ens egne 
store børn.

REDAKTIONENS SVAR:
Christine Antorini sagde ifølge journalist John 
Villy Olsens lydoptagelse fra seancen:

»Altså, der er ikke rigtig sket noget (siden 

1970, redaktionen), uden at det har været i 
konflikt med Danmarks Lærerforening. Jeg 
synes, det er tankevækkende i den samlede 
skolehistorie«. 

Det fremgik af den artikel, som John Villy 
Olsen bagefter skrev til nettet. 

Det kan efter redaktionens mening opfat-
tes, som om Antorini langer ud efter DLF. 
I det trykte blad var citatet desværre faldet 
ud, så overskriften kom til at fremstå postule-
rende. Det beklager vi. 
Venlig hilsen Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør

 Man kan ikke 
lade et computer-
program stille en 
så væsentlig dia-
gnose på mindre 
end 30 minutter! 
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Charlottes indre dialog mod

angsten
T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N   •   F O T O  K L A U S  H O L S T I N G

Charlotte har lært at 
tænke på angsten som 

et uhyre, der er på vej 
op ad en stejl klippe. 

Hun skal skubbe uhyret 
ned. Det har hjulpet 

hende meget.
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  C harlotte kender alt til at svede, 
få ondt i maven og føle, at hun 
ikke kan være i sin egen krop. 
For sådan mærker hun ang-
sten. Og så kan hun ikke sove. 

Alle mulige tanker kører rundt i hovedet 
på hende, hun kan slet ikke få ro. Det tager 
utrolig meget energi og forhindrer hende i 
at slappe af. 

Første gang Charlotte var til psykolog for 
at tale om angsten, var hun seks år. Hun var 
bange for det uforudsigelige, for tordenvejr og 
for at skulle sige farvel til sin mor og far om 
morgenen, når hun skulle i skole. Bange for at 
de skulle komme noget alvorligt til eller dø.

»Jeg har altid været en pige, der tænkte 
meget over tingene. Jeg syntes selv, at jeg 
tænkte for meget på, at der kunne ske noget 
slemt«, fortæller Charlotte.

En nat for fem år siden skete så dét, som 
hun altid havde frygtet. Hun blev vækket 
midt om natten, politiet var i huset og for-
talte, at hendes far var død. Kørt ihjel i en 
trafikulykke.

Angsten kom igen til at fylde det hele. 

Hun blev stresset, og alle mulige dårlige 
tanker fyldte hovedet. Det værste var, hvis 
hendes mor skulle ud at køre i bil. For tænk 
hvis hun også mistede hende.

Når hendes mor skulle noget, skulle hun 
skrive tidspunktet, hun kørte, og hvornår 
hun igen var hjemme. Det stod på en seddel, 
som Charlotte havde i lommen. Hun vidste, 
præcis hvornår hendes mor hentede hende. 
Det var vigtigt, hvis hun skulle fungere.

»Hvis jeg fik at vide, at min mor skulle 
køre bil, så kunne jeg slet ikke være i min 
krop. Jeg svedte af angst og fik ondt i ma-
ven. Men sedlerne i lommen hjalp mig«.

Hun skubber uhyret væk
I dag fortæller Charlotte, at det ikke læn-
gere er angsten og de negative tanker, der 
styrer hendes liv. Hun har taget magten 
over angsten. 

»Jeg har lært at lukke de dumme tanker 
ude. De kan stadig være der, men jeg har 
lært at sige til mig selv, at de skal lægges 
ned i en kasse. Det har hjulpet mig meget 
at få sat nogle billeder på. Jeg lærte at fore-

stille mig angsten som et uhyre på vej op ad 
en klippe. Jeg skulle skubbe uhyret ned. Det 
hjalp mig«.

»Det hjælper også at tale om det. Folk 
må gerne spørge ind til min far og hans død. 
Man gør det langt sværere, når man ikke 
taler om det. Jeg tror, alle var lettede, hvis 
jeg efter hans død kom i skole og smilte. 
Men de kunne bare spørge: Hvordan har 
du det i dag? Og så tage den derfra«, lyder 
hendes råd.

Charlotte er 16 år og går på idrætsefter-
skole, hvor hun tager 10. klasse.

Hun fortæller, at hun stadig tænker alt 
for meget over alting, men at hun har lært 
at lægge låg på.

»Før min far døde, tænkte jeg hver aften 
på alle de dårlige ting, der kunne ske. Så lå 
jeg i min seng, tænkte og kunne ikke sove. 
Efter at han var død, følte jeg ikke, at jeg 
havde noget at være glad for. Og jeg syntes 
ikke, at der var nogen, der forstod mig«.

Efter farens død tog hendes mor hende 
straks med hen til den samme psykolog, som 
hun tidligere havde gået hos. Hun kom også i 

21 skoler i tre kommuner skal være pilotskoler, der gør 
noget særligt for børn med kronisk eller langvarig sygdom. 
Det er Danske Patienters projekt »Skole for mig«, der fin-
der sted i København, Guldborgsund og Svendborg. Pro-
jektet har fået fem millioner kroner af Egmont Fonden.
Som indledning til projektet har der været nedsat en 
række børnepaneler, som er med til at udvikle og kva-
lificere de redskaber, som de 21 skoler nu skal afprøve. 
Børnepanelerne producerer plakater, film og spil til under-
visningsbrug.
Magnus fra 5. klasse på Vigerslev Skole er med i et 

børnepanel. Han har OCD, Obsessive Compulse Disor-
der, som er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende 
tvangstanker og/eller tvangshandlinger og angst, og 
fortæller om projektet: »Lærerne prøvede at være hjælp-
somme, men de vidste bare slet ikke, hvordan de skulle 
hjælpe mig. Derfor endte det ofte med, at jeg sad alene 
ude på gangen i timerne og græd eller tog hjem. Det var 
faktisk kun Betina (resurseperson på skolen), der forstod, 
hvad jeg havde brug for, fordi hun havde taget et kursus i 
det. Det kunne være rart, hvis der var flere lærere, der vid-
ste noget og kunne hjælpe«, siger Magnus.

Skole for mig

Frygten skal ikke længere styre Charlottes liv. Hun har 
taget magten over den, skubbet uhyret væk og lært at tale 
sig selv imod, når de dårlige tanker fylder for meget.
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så find ud af, hvad du helst vil have. 

Skal din klasse være Danmarks bedste til privatøkonomi? 
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og Danmarks Matematiklærerforening arrangerer Pengeuge.
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sorggruppe hos Kræftens Bekæmpelse, der har 
sorggrupper for unge, men det hjalp hende ikke.

»Jeg følte ikke, at det var seriøst nok – 
dybt nok. Vi talte selvfølgelig meget om det 
herhjemme. Jeg var hjemme fra skole et par 
uger, men det var svært at komme i skole 
igen, fordi ingen turde tale med mig om min 
fars død. Jeg var til rigtig mange samtaler hos 
psykologen, både alene og som familie«, for-
tæller Charlotte.

Kunne ikke sove alene
To år efter hendes fars død reagerede Char-
lotte meget voldsomt. Hun syntes, hun så 
sin far i indkørslen, og hun blev deprimeret i 
hverdagen. Der var behov for at besøge psy-
kologen igen, for Charlotte var meget presset i 
hverdagen og kunne slet ikke sove om natten.

»Jeg tror, jeg reagerede dér, fordi jeg var 
blevet ældre. Det hjalp mig meget at tale med 
psykologen. Hun kendte mig også godt og 
vidste, hvad jeg havde brug for«.

Psykologen kom med forskellige anbefalin-
ger. For eksempel at Charlotte ikke skulle sove 
alene. Så i tre måneder sov hun i dobbeltsen-
gen mellem sin mor og hendes nye kæreste. 
Derefter skar de det ned til, at hun to nætter 
om ugen måtte sove sammen med dem. 

Charlotte udviklede tvangshandlinger, som 
for eksempel at hvis hun tog et skridt, så ville 
noget forfærdeligt ske.

»Det foregik jo oppe i mit hoved, og jeg vid-
ste godt, at jeg overtænkte. Jeg havde dialoger 
med mig selv. Psykologen havde lært mig, at jeg 
skulle sige mig selv imod. Jeg skulle overbevise 
mig selv om, at der ikke ville ske noget slemt. 

»Jeg vidste godt, at jeg overtænkte. At det foregik i mit 
hoved. Jeg førte indre dialoger med mig selv. Psykologen 
lærte mig at sige mig selv imod«, fortæller Charlotte.

»Tal om dødsfald. En klassesnak kan være god, når en 
elev har mistet en forælder. Jeg kan godt finde ud af at 
sige fra, hvis jeg ikke ønsker at tale om det.
Det hjalp mig meget, at lærerne skrev et skema om, 
hvad der skulle ske hver dag, så der ikke kom nogle 
overraskelser i løbet af skoledagen. Det hjalp også 
mange andre i klassen«.

Charlottes råd til  
lærere og andre
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Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes forsikringer på op 
til 25.000 kr. Når man er fyldt 70 
år, ophører præmiebetalingen.

Selv i dag, hvor pengene ikke er 
så små, som da begravelseskas-
sen blev stiftet i 1891, kan død og 
begravelse være forbundet med 
udgifter, der kan være ret så bela-
stende for de efterladte. Tegn der-
for en begravelsesforsikring, som 
vil kunne være til stor hjælp, når 
den tid kommer.

Der blev i juli kvartal for 2 afdøde 
medlemmer udbetalt en begra-
velseshjælp på 14.200 kr. – heraf 
bonus 12.400 kr. Som det kan ses, 
udgjorde bonustillægget en ganske 
betydelig del af udbetalingerne.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

»Det er mig, der skal bestemme her i livet. Angsten skal 
ikke bestemme over mig«, siger Charlotte om sin beslut-
ning og handlekraft. 

Jeg lærte også at trække vejret ned i maven. Jeg 
lå hos psykologen med bøger på maven, så jeg 
kunne få vejrtrækningen længere ned«.

»Jeg havde tvangstanker og tvangshand-
linger i flere år. Jeg brugte al min energi på 
det, selv om jeg syntes, det var dumt, det, jeg 
havde gang i. Men med tiden hjalp det«.

Familien har i perioder overvejet angst-
dæmpende medicin, men det er blevet ved 
overvejelserne.

Bruger musik til afslapning
Charlotte beskriver sig selv som en både glad 
og bekymret pige. En, der tænker alt for me-
get over alting. Da hun var lille, kunne en tur 
med klassen være en kæmpe udfordring, for 
hvad ville der ske i bussen, og hvad skulle de 
helt præcist? Alting skulle helst være forudsi-
geligt og planlagt.

»Lige efter min fars død udarbejdede læ-
rerne et skema, hvor de skrev alt det op, der 
skulle ske den dag i skolen. Det hjalp flere 
end mig. At der ingen overraskelser kunne 
komme, at vi vidste det hele«, fortæller hun.

Hun talte en del med en af lærerne og hav-
de en aftale om, at hun både måtte komme og 
gå midt i en time, hvis hun havde brug for det.

Charlotte har altid haft det godt med venner 
og med fritidsinteresser. Hun danser en del og 
har gjort det, selv om hun ellers har haft det 
dårligt og været meget angst. Hendes mor for-
tæller, at hun ikke har været meget hjemme fra 
skole på grund af angsten, og at hun har haft 
energi til vennerne. Men hjemme var der så til 
gengæld overhovedet intet overskud.

»Jeg var totalt brugt. Jeg har rigtig meget 
brug for at være alene, når jeg så er hjemme. 

Jeg har brug for ro, for at lade op, og jeg har 
det godt i mit eget selskab«.

Hun bruger ofte musik til at slappe af og 
lukke alle de dumme tanker ude.  

Charlotte har vundet
Hun fortæller, at hun er blevet beslutnings-
dygtig de seneste par år. Hun har overtaget 
over tankerne og vundet den indre dialog. 
Hendes mor må gerne køre tur i bilen nu, 
og hun nyder efterskolen sammen med 
vennerne. Flere af dem ved ikke noget om 
hendes angst, eller at hendes far er død.

»Jeg har øvet mig meget, vi skal jo leve. I 
et par år har jeg ikke haft svært ved at sove«, 
siger Charlotte.

Hendes familie har arbejdet med ikke at 
skåne hende for meget og ikke at bekræfte 
hende i, at noget kan gå galt. For eksempel 
blev hun sendt i skole, selv om hun ikke hav-
de kunnet sove om natten. Men så måtte hun 
komme tidligere hjem, hvis hun ikke kunne 
klare at være i skolen. 

Charlotte fortæller, at hun har haft stor 
glæde af en camp, som True North har arran-
geret. Hun har deltaget to gange en uge, men 
det var den første gang for et par år siden, 
der blev et vendepunkt for hende.

De var 120 unge mellem 14 og 19 år, der 
var af sted i fem dage på en camp, der hand-
lede om at lære at tackle modstand i livet, 
overkomme forhindringer og lære sig selv 
bedre at kende.

»Vi var i et team på ti, og de lærte mig 
bedre at kende end alle andre. Vi lavede en 
masse øvelser, legede og talte rigtig meget 
igennem. De spurgte, og man havde lov til at 
tale om det hele. Samtidig havde vi et ord om 
dagen, som vi talte om – for eksempel integri-
tet, vedholdenhed, ejerskab eller optimisme«.

»Jeg lærte at tænke, at det er mig, der skal 
bestemme her i livet. Angsten skal ikke få lov 
til at bestemme over mig«.  
hl@folkeskolen.dk

Hvert år rammes omkring 1.900 børn mellem nul og 
15 år af angst. Og gruppen af unge mellem 16 og 24 
år står for det største antal af nye angsttilfælde årligt 
– 3.900.
I alt er der cirka 140.000 danskere, der lider af angst. 
Det er den sygdom, der står for flest førtidspensioner 
om året.

Angst rammer mange
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F E S T L I G  5 0 ’ E R - M E N U
Til festen er der knaldgrøn  

slushice med vodka, popcorn-
maskiner og papbægre, fri øl  

i hanerne og 200 burgere  
fra McDonald’s. 
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GLITTER, GEL OG GLADE LÆRERE
120 festglade lærere er mødt op med strutskørter, rødprikkede hårbånd 
og blanke sko for at få sig en svingom til Rødovre Lærerforenings 50’er-
fest i november. Hvert år arrangerer kredsen en fest eller weekendophold 
for medlemmerne, og i år har de hyret et liveband til at sætte rock’n’roll 
og jitterbug på programmet. 
ans@folkeskolen.dk

FOTO: PETER HELLES ERIKSEN / TEKST:  ANETTE SOLGAARD

F O T O G R A F E R E T
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E L V I S  I  B A R  O V E R K R O P
»Der skal spræl på. Og så  
får andre også glæde af  
overkroppen«, siger Jens  

Zoffmann, der har en  
åbentstående  
Elvis-dragt på.

F O R M A N D E N  S O M  I B  M O S S I N
Sideskilning og gel i håret, rullekrave  
og hvid racerjakke. Rødovre Lærer- 
forenings formand, Anders Liltorp,  

er klædt ud som Ib Mossin, der  
blandt andet spillede Søs’  

kæreste i »Far til fire«.

G U L D  O G  G L I M M E R
Dan Larsen har i dagens  

anledning belagt sit nøglebundt 
med guldglimmer, så det  

matcher hans jakkesæt af  
guldpailetter.   
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For stor arbejdsmængde og voldsomt tidspres 
for medarbejderne var det indtryk, Arbejds-
tilsynet fik af at tale med en gruppe lærere fra 
Marievangsskolen i Slagelse. Det udløste et 
påbud om at gøre noget ved det psykiske ar-
bejdsmiljø på skolen. Fordi skolen skal sikre, 
at lærernes sundhed og sikkerhed er i orden. 
Det skønnede Arbejdstilsynet ikke, at den var 
på daværende tidspunkt.

Det var i februar i år.
Skoleledelsen fra Marievangsskolen fik at 

vide, at der skulle rettes op på arbejdsforhol-
dene senest 15. september. 

Allerede inden Arbejdstilsynets besøg – i 
2014 – var der gradvist blevet ændret på ar-
bejdsforholdene, fordi skolen var igennem 

mange forandringer. Siden er der blevet 
ændret på lærernes mødedeltagelse, indført 
mulighed for lidt mere fleksible arbejdsfor-
hold, skåret i antal af elevplaner, sat fokus på 
elevadfærd og iværksat flere andre tiltag. En 
tilbagemelding er sendt til Arbejdstilsynet.

Forud for påbuddet havde Marievangs-
skolen, der i august havde 836 elever, været 
igennem en fusion med en anden skole, 
fået 125 flere elever, ændret skoledistrikt og 
ændret elevgruppe, øget inklusionen, fået 
mindre AKT-tid (adfærd, kontakt, trivsel) og 
oplevet store kommunale besparelser, der har 
kostet stillinger. Samtidig skulle alle på kursus 
i visible learning, havde kommunen besluttet. 
Dertil kom så en skolereform, der betød flere 
undervisningstimer for alle og fuld tilstedevæ-
relse på skolen. Forandringerne var mange, 
og det sled på personalet.

Det seneste har været en påsat brand, der 
betyder store sodskader på en del af skolen.

Et intenst møde
Da en gruppe lærere fra skolen sad over for 
Arbejdstilsynets folk, syntes de først, at det 
var hårdt, og at de blev »banket på plads«.

»De sagde fra begyndelsen, at det her ikke 
handlede om skolereformen. Men det kom 
det jo alligevel til. De spurgte os, om det var 
vores egne krav til undervisningen, der pres-
sede, eller om det var ledelsens eller foræl-
drenes krav. Og de spurgte os, hvorfor vi ikke 
bare brugte et bogsystem og kørte undervis-
ningen efter det«, fortæller tre lærere – Lene 
Sørensen, Henrik Friis og Tina Jeppesen.

De var blandt de fem medarbejdere fra 
lærergruppen, som Arbejdstilsynet talte med.

Det blev et følelsesladet og meget intenst 
møde. Lærerne blev meget berørte.

Men efter mødet syntes de tre lærere, at 
der var blevet taget hul på en del af det, der 
pressede dem. 

»Vi havde brug for at tale sammen om ar-

Tina Jeppesen er ny læ-
rer og har tidligere været 
i praktik på Marievangs-
skolen. Hun oplevede, at 

arbejdspresset på alle 
var blevet hårdere, end 

da hun var i praktik.

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO HANNE LOOP

P SY K I S K  A R B E J D S M I L J Ø

De mange forandringer 
sled på lærerne
Arbejdstilsynet gav i februar Marievangsskolen i Slagelse 
et påbud for det psykiske arbejdsmiljø. Skolen havde været 
igennem fusion, ændret skoledistrikt og kommunale  
besparelser. Nu ser det lidt lysere ud.
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bejdssituationen, og de førte os igennem en 
masse områder. Det var rigtig rart at få åbnet 
op over for nogle kolleger, og ledelsen har 
gjort sit bedste med det, den kan. Men det er 
jo kommunen, der sætter rammerne«, siger 
Henrik Friis.

De fik talt om, at ingen af dem kunne nå 
deres opgaver, og de oplevede, at Arbejdstil-
synets tilgang var, at hvis de ikke var blevet 
bedt om at gøre noget ekstra, så skulle de 
lade være. Men hvad er nok? 

Arbejdstilsynet skriver i påbuddet, at »læ-
rerne oplyste, at arbejdsmængden generelt 
er stor, og at det er vanskeligt at prioritere 
mellem arbejdsopgaverne«, at »opgaverne 
tidsmæssigt ofte er sammenfaldende og alle 

synes vigtige«, og at problemerne med stor 
arbejdsmængde og tidspres har varet seks 
måneder, siden skoleåret begyndte.

»Jeg vil da gerne yde noget, som eleverne 
kan bruge. Jeg vil ikke være tilfreds med at køre 
alene efter et bogsystem. Jeg vil gerne gøre un-
dervisningen interessant og have noget kreativt 
med«, siger Tina Jeppesen, der underviser i 
dansk, historie og kristendom i indskolingen.

Hun har tidligere været i praktik på Marie-
vangsskolen.

»Jeg har været lærer et år, så jeg skal bare 
smile og sige, at alt er fint, for jeg har jo ikke op-
levet andet. Men det var nu anderledes, da jeg 
var i praktik. Dengang var der mere fleksibilitet, 
nu har det været 40 timer på skolen om ugen«.

Fra skoleårets begyndelse i august og frem til nytår gen-
nemfører Arbejdstilsynet 150 tilsyn på grundskoler for at 
undersøge lærernes psykiske arbejdsmiljø. Det handler 
om de følelsesmæssige krav i jobbet, tidspres, stor ar-
bejdsmængde, mobning, seksuel chikane, vold og trusler.

Fra 2013 til 2014 skete der en stigning i antallet af 
påbud for dårligt psykisk arbejdsmiljø på undervis-
ningsområdet fra 16 til 60.

Arbejdstilsynet har tidligere gennemført lignende 
indsatser inden for fængsler, hospitaler, plejehjem og 
hjemmehjælp, døgninstitutioner, daginstitutioner, so-
cialrådgivere og parkeringsvagter.

Arbejdstilsynet på turné

»Det har hjulpet, at le-
delsen har prioriteret. 

Tidligere gik vi hele ti-
den til møder«, fortæller 
Lene Sørensen, der har 

været lærer på skolen 
siden 1982.

»Jeg er klasselærer for nogle 
børn, der har brug for noget 
ekstra. Der er blevet skåret i 
støtten, og vi har mindre AKT-
tid. Det var med til at presse«, 
fortæller lærer Henrik Friis.
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Men efter Arbejdstilsynets besøg og de nye 
arbejdsformer tør hun igen spørge sine kolleger 
om noget. Tidligere var de for pressede, så på 
den måde var det ikke sjovt at være ny lærer.

Flere børn har brug for noget ekstra
De tre lærere oplever, at det ændrede skole-
distrikt betyder en del. De har fået en anden 
type elever, inklusionen presser, og de har 
fået meget mere papirarbejde.

»Jeg er klasselærer for nogle børn, der har 
brug for noget ekstra. Kommunen har skåret 
ned på støtten, vi har mindre AKT. Før mødet 
med Arbejdstilsynet var det blandt andet foræl-
drekontakt og papirarbejde som for eksempel 
indberetninger, der pressede mig«, siger Henrik 
Friis, der underviser i matematik og historie og 
har arbejdet fem år på Marievangsskolen.

Han fortæller, at han efter skolereformen 
har halveret antallet af skriftlige opgaver til 
eleverne, fordi der ikke er tid til at rette dem. 
Det samme har kollegerne.

Lene Sørensen har været lærer på Marie-
vangsskolen siden 1982. Hun fortæller, at hun 
ikke længere når den faglige fordybelse, at 
klasserne er blevet meget store, fordi nogle er 
blevet lagt sammen, og at der er alt for mange 
opgaver til for lidt tid efter reformen og kom-
munens besparelser.

»Det har hjulpet, at ledelsen har priorite-

ret. Vi har fået at vide, at vi ikke skal deltage 
i alle møder, der handler om vores klasser. 
Det afhænger af, hvor mange timer vi har i 
klassen. Tidligere gik vi hele tiden til møder. 
Jeg kan ikke lade være med at læse på intra 
om aftenen, men jeg svarer kun i arbejdsti-
den. Desuden kniber det med tid til en pause 
i forberedelsestiden. Og vi har jo ikke været 
igennem den hårdeste tid endnu – den ligger 
fra efterårsferien til jul arbejdsmæssigt«, siger 
Lene Sørensen.

For eksempel tager elevplanerne en del 
tid. Men dem har ledelsen nu skåret ned til 
en per elev.

Mange nyansatte
Lærerne fortæller, at flere af deres kolleger 
er stoppet de seneste par år. Skolens ledelse 
forklarer, at især i august 2014 var der mange 
udskiftninger – altså før folkeskolereformen.

Men nogle lærere er holdt op på grund af 
reformen, nogle er langtidssyge. De lærere, 
der bor på Fyn, er søgt tilbage til Fyn, fordi 
de ikke længere kan få tiden til at hænge sam-
men, når de også har lang transporttid.

Første skoledag efter sommerferien i år 
var der i hvert fald ti nye kolleger.

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræ-
sentant Klaus Kiaulen fortæller, at på tre år er 
en tredjedel af medarbejderne blevet udskif-
tet. Det er en udfordring for samarbejdet, da 
alle jo lige skal lære hinanden at kende.

Skoleleder Helle Guillaume Jensen forkla-
rer, at skolen med fusionen fik 13 lærere med, 
men så kom lockouten, lov 409, skolerefor-
men og de kommunale besparelser. Det betød 
blandt meget andet, at skolen mistede en 
pulje timer fra et projekt om tidlig indsats, så 
der blev skåret kraftigt i lærerstaben. Derfor 
har Marievangsskolen nu klassekvotienter på 
op til 26-27 elever og færre muligheder for 
at få en ekstra lærer eller pædagog med i un-
dervisningen, sådan som skolen ellers havde 
håbet, at reformen ville give mulighed for.

Skolen har for eksempel mistet 250 timer 
om ugen.

Lidt mere fleksibilitet
»Lærerne har knoklet. Vi arbejder i klas-
seteam, årgangs- og fagteam, og vi havde 
for mange møder. Vi skal passe på medar-
bejderne, og de skal finde sig selv i alt det 
nye. De syntes, at de skulle gå til flere møder 
end nødvendigt. Den tager jeg på mig. Det 
stressede, og det er der lavet om på nu«, siger 
Helle Guillaume Jensen.

Der er også blevet mulighed for en smule 

fleksibilitet, og når lærerne i en periode ople-
ver ekstra pres, kan de gå til ledelsen for at få 
en individuel aftale om en arbejdsopgave.

Skolens ledelse understreger, at det hand-
ler om respekt for lærernes arbejde, og at det 
er forskelligt, hvad den enkelte har brug for.

Før skolereformen talte de på skolen om 
den store forbedring, hvor der ville komme 
pædagoger med ind i undervisningen. Men så-
dan blev det ikke, for det blev der ikke råd til.

I dette skoleår har skolen dog fået flere 
AKT-timer, end den havde sidste år.

»Nogle af forældrene har ikke forstået, 
hvordan skolen har ændret sig, og de går så 
til lærerne. Dér har vi i ledelsen måttet gå 
mere ind«, siger Helle Guillaume Jensen.

»Vi har forsøgt en god fælles forståelse her. 
Det er stadig en ordentlig omgang, hvor vi er 
i gang. Der er meget godt i skolereformen, 
men når resurserne ikke er der, så bliver det 
svært. Vi skal finde vores fødder i alt det nye. 
På nogle måder skal vi genopfinde Marie-
vangsskolen«, siger Klaus Kiaulen.

Han savner at få en tilbagemelding fra Ar-
bejdstilsynet nu, hvor de har afleveret en plan 
over, hvordan de vil arbejde for at sikre, at 
tidspres og stor arbejdsmængde ikke forrin-
ger lærernes sikkerhed og sundhed. 
hl@folkeskolen.dk

Arbejdsmiljørepræsentant Klaus Kiaulen mener, at Marie-
vangsskolen på nogle måder skal genopfinde sig selv oven 
på de mange forandringer, der er skyllet ned over skolen 
de seneste år.

»Vi skal passe på medarbejderne i alt det nye. Lærerne 
syntes, de skulle gå til flere møder end nødvendigt. Den 
tager jeg på mig – det er ændret nu«, siger skoleleder 
Helle Guillaume Jensen.
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Ved Anette Solgaard/ans@folkeskolen.dk

For 325 kroner kan du få en vildtkasse med 
to kilo kød og undervisningsmaterialer til en 
hel klasse. Undervisningsforløbet »Vild mad 
i skolen« er målrettet fagene madkundskab 
og natur/teknologi i 6. og 7. klasse. Formå-
let er at lære eleverne om jagt og natur og 
samtidig tilberede lækkert vildtkød. Pro-
jektet er et samarbejde mellem Danmarks 
Jægerforbund, Friluftsrådet, skolenivirkelig-
heden.dk og Klosterhedens Vildt.

Sommerhuse til 
lærere i København
Lærere i Københavns Kommune kan leje både 
Feriefondens sommerhuse i Danmark og lejlig-
heder i udlandet, blandt andet i Berlin, Buda-
pest og Barcelona. Der er lodtrækning om at 
leje sommerhusene i sommerferien på kk.dk/
feriefonden inden den 16. februar. 

Tilbuddene gælder også for pensionister, der 
har været ansat i kommunen. 

Inklusion i klassen
Se, hvordan lærere underviser en elev med 
opmærksomhedsvanskeligheder, og få kon-
krete værktøjer, du kan bruge i din egen klas-
se. I en film vejleder psykolog Lene Straarup 
to lærere i pædagogisk didaktisk relations-
arbejde, og efterfølgende omsætter lærerne 
det i klassen. 

Filmen kan ses gratis på filmkompagniet.
dk og er produceret for Center for ADHD med 
støtte fra Undervisningsministeriets udlod-
ningsmidler.

Få hjælp af en bydelsmor 

Foto: Feriefonden

Har du svært ved at få skole-hjem-samar-
bejdet til at fungere med forældre til elever 
med anden etnisk baggrund? Få hjælp af 
frivillige bydelsmødre – kvinder, de fleste 
med etnisk minoritetsbaggrund, der er 
uddannet til at hjælpe andre kvinder med 
etnisk minoritetsbaggrund til for eksempel 
at deltage i skole-hjem-samtaler. En by-

delsmor kan ofte nå kvinder, som skolen 
kan have svært ved, fordi hun taler samme 
sprog og har haft samme oplevelser som 
den familie, hun hjælper.

Der er omkring 500 aktive bydelsmød-
re, der taler 54 forskellige sprog, fordelt 
over hele Danmark. 

Se mere på bydelsmor.dk 

 Marianne Rasmussen, Filmkompagniet. 

Bestil to kilo vildtkød

Foto: Bent Bals

LEGO® Education er hands-on læringsmaterialer, 
der sætter fokus på kreativitet, samarbejde og 
problemløsning.

LEGO® Education engagerer og motiverer store som 
små elever i såvel matematik som natur/teknologi 
og humanistiske fag. Der følger altid opgaveforslag, 
lærervejledninger og undervisningsforløb med, så 
LEGO® Education er nemt at gå til. Materialerne er 
naturligvis tilpasset Fælles Mål. 

Fremtiden tilhører de kreative 
MV-Nordic  er LEGO® Education partner

www.mv-nordic.com Ring 65 91 80 22
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»Well done! Look how happy you are«, siger Elea-
nor Paterson Owen, der underviser 8.i på Stens-
balleskolen i Horsens i fysik/kemi. 

En ram lugt breder sig rundt om bordet, hvor 
de to elever fik en reaktion, da de havde blandet 
magnesium og svovlsyre i et reagensglas og så 
prøvede, om det udviklede en gas, der kunne 
brænde. Det gjorde det. 

Eleanor kalder det en »squeaky reaction«, og 
eleverne er helt enige. 

Undervisningen i naturfag foregår på engelsk, 
fordi 8.i er en international linje. 75 procent af 
deres undervisning foregår på engelsk, og de har 
haft Eleanor Paterson Owen i alle naturfagene 
og matematik siden 7. klasse.

Hun kommer fra Girvan i Skotland og har 
undervist i mange år i det britiske skolesy-
stem. 

»De ændrede mit job på den skole, hvor jeg 
var leder af den naturfaglige afdeling, og så 
tænkte jeg, at nu var det tid til et eventyr. Jeg 
har engang for mange år siden været i Horsens 
med min mand, fordi han skulle på fisketur, så 
jeg har faktisk en gang tidligere spist frokost her 
i Horsens«, fortæller Eleanor Paterson Owen om 

Naturfag 
på skotsk
Eleverne på den internationale linje 
på Stensballeskolen i Horsens bliver 
undervist på engelsk i 75 procent af  
tiden. I naturfag og matematik har de 
en skotsk lærer, der nu har arbejdet 
halvandet år på skolen.

FAGLIGT NETVÆRK:
NATURFAG

Fagligt netværk om naturfagene i folkeskolen, det 
vil sige natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi. 
I samarbejde med Danmarks Fysik- og Kemilærer-
forening, Biologforbundet og Geografforbundet. 
Netværket har nu 6.379 følgere.
Tilmeld dig netværket på folkeskolen.dk/naturfag

August og Gustav fra 8.i studerer, om der er reaktion i nogle af reagensglassene med forskellige metaller og syre.

TILBUDDET ER HENVENDT TIL 
7.-10. KLASSETRIN 

Tør du tale om det? - vol. II 

Book en gratis undervisningsdag 
om kærestevold og vold i 
familien. Du kan læse mere om 
undervisningsdagen på vores 
hjemmeside tørdutaleomdet.dk. 
 
Dagen er opbygget ud fra Fælles 
mål for en række fag og kan med 
fordel bruges som led i 
projektarbejde, fx i forbindelse 
med projektopgaven. 

Gratis undervisningsdag 

 Hvert 5. barn har været udsat for 
vold fra en forælder 

 15.500 unge har været udsat for 
fysisk kærestevold 

I efteråret har  vi undervist  mere 
end 30 klasser,  men i foråret har vi 
stadig ledige dage til klasser i 
københavnsområdet og på resten 
af Sjælland.  

kd@krisecenteret.dk 

tørdutaleomdet.dk/book 

Kontakt os og book på:  

TEKST HELLE LAURITSEN 

FOTO SIMON JEPPESEN

Folkeskolen.dk/naturfag
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sin ansøgning, da hun fandt jobbet i fagbladet 
»Times Educational Supplement«.

Mere autoritær lærer
»Your hair should be tied back, young lady«, siger 
Eleanor Paterson Owen til en elev, der straks sæt-
ter elastik i det lange hår.

Hun beskriver sig selv som mere autoritær og 
vedholdende end danske lærere. Eleverne fortæl-
ler, at hun var ret sur og skrap sidste år, men at 
det går rigtig godt nu, og at hun er en af deres 
bedste lærere. De joker en del sammen.

Skoleleder Anders Olesen citerer Eleanor: 
»Hun siger, at nu har hun forstået det: Dan-
ske forældre går mest op i, at deres børn har 

det godt i skolen, og derefter i at de lærer 
noget«. 

De tre første måneder af 7. klasse var der en 
ekstra person med i undervisningen. En, som 
kunne oversætte, hvis eleverne ikke forstod 
hende.

Anders Olesen fortæller, at den internationale 
linje blandt andet blev oprettet i et forsøg på at 
holde på nogle elever i udskolingen. Tidligere var 
der en tendens til, at flere forlod udskolingen til 
fordel for en privatskole. 

Eleanor Paterson Owen runder forsøgene med 
metal og syres reaktioner af.

»I want to be horrible to you ...«, siger hun 
smilende, og eleverne sidder helt roligt. De får et 

ark med sætninger om syreregn. Sætningerne 
skal klippes ud og sættes i den rigtige rækkefølge: 
Hvad giver syreregn? Hvad begynder det med?

»Hvad er problemet? Det er noget, der ’bor’ 
udenfor«, forklarer hun, mens hun futter rundt i 
lokalet med hænderne på et ... rat.

»Det må være en kanin«, siger en dreng gri-
nende på dansk, mens en svarer »a car«. 
hl@folkeskolen.dk

Eleanor Paterson Owen lytter og forklarer undervejs, mens eleverne blander metaller og syre. Der lyder små puf fra gasafbrænding indimellem.

Læs mere

Et skotsk pift til naturfagsundervisningen

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

NATURFAG PÅ 
FOLKESKOLEN.DK

Special-pædagogisk forlag  · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

PRISER EXCL MOMS

Et sjovt og anderledes materiale, hvor eleverne lærer 
at lydere  og huske med fingrene. Der er mange  
gratis materialer på nettet: instruktionsvideo,  
opgaver, tjeksider og info til lærer og forældre.

Tre engangshæfter med bogstavpræsentation,  
bogstavrepetition og tappeøvelser.

kr 98,- for 5 ens hæfter

Hæfte med vejledning og IT-del.  
kr 28,-

Lær at tappe med Finn Fingernem
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A N M E L D E L S E R

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

n  Engelsk, fransk, tysk  

○   ANMELDT AF:  ALICE BUCHHAVE NØRLEM

Man kunne forsigtigt antage, at 
sprogsyn og kultursyn ikke er det, 
der fylder i debatterne på lærervæ-
relserne – og måske ikke engang på 
fagudvalgsmøderne på de danske 
skoler. Anden udgave af »Sprogfag 
i forandring« kunne bringe helikop-
terperspektivet tilbage i folkesko-
lens sprogundervisning.

»Sprogfag i forandring« er 
revideret, så der nu relateres til 
de nye forenklede Fælles Mål fra 
2014. Bogen vil gerne rette fokus 
på, hvad der undervises i, hvor-
for og hvordan det gøres. Den vil 
gerne give sine bud på, hvordan 
uddannelsespolitiske lovkrav og 
pædagogiske ideer kan mødes i 
læringsprocesser. Den henvender 
sig – efter eget udsagn – til både 
lærere, studerende på alle niveauer 
fra læreruddannelsen til master-
graden og alle andre med interesse 
for udvikling af sprogfag.

På trods af sin brede målgrup-
pe og sin insisteren på at levere 
artikler i videnskabelig iklædning 
formår bogen faktisk at levere en 
samling inspirerende og brugbare 
input til overvejelserne om sprog-
syn og teorien bag det, der foregår 
i klasseværelserne. Det lykkes, for-
di bogens fokus er på artiklernes 
kvalitet snarere end på målgrup-

pens interesser. Det er således ikke 
underholdende hængekøjelæsning, 
men velfunderede, debatterende 
indlæg i sprogundervisningsdebat-
ten (som af og til er helt usynlig i 
hverdagen).

Bogens styrke er alsidigheden. 
På – i denne sammenhæng – kun 
365 sider formår den at runde ad-
skillige aspekter af sprogundervis-
ningen fra kultursyn over ordfor-
rådstilegnelse til tidlig sprogstart. 
Artiklerne er velunderbyggede, 
grundige og vedkommende. Enkel-
te artikler fortaber sig dog i akade-
misering, henvisninger til forskere 
og det, der for ikkeforskeren kan 
ligne ordkløveri.

Men bogen forholder sig også 
til konkrete, didaktiske aktiviteter. 
Nogle af artiklerne henviser til ob-
servationer på skoler og bliver ved-
kommende og overskuelige selv for 
den ikke akademisk interesserede 
læser.

Hvert kapitel er forsynet med 
en række »studiespørgsmål«, som 
kunne bruges som debatspørgs-
mål i den enkelte skoles faglige 
forum. Så find tiden, snup en nør-
det sprogsynsdebat på en efter-
årsonsdag. Det vil helt sikkert ikke 
skade undervisningen, at lærerne 
tager sig tid til at tale lidt med de-
res sprogsyn. 

Sprogfag i forandring – 2. udgave  

Har du talt med  
dit sprogsyn i dag

På folkesko-
len.dk kommer 
hver uge nye 
anmeldelser af 
undervisnings-
materiale og 
pædagogisk 
faglitteratur.

Du kan for eksempel 
læse en anmeldelse af 
»Flipped classroom« 
af Henning Romme 
Lund. Vores anmelder 
beskriver den som »… 
en glimrende bog om 
flipped learning, som 
alle lærere alene eller i 
team kan have gavn af 
at bruge«. 

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 indkøbe 
et materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.

Du finder an-
meldelserne på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Gratis materiale om  
ny ungdomsfilm
Det Danske Filminstitut er klar med 
nyt gratis undervisningsmateriale til 
flere nye film, blandt andet til den bio-
grafaktuelle svenske spillefilm »Min 
lille søster«. Filmen er en coming of 
age-fortælling om spiseforstyrrelser og 
søskendekærlighed. »Min lille søster« er 
på programmet i skolebioordningen Med 
Skolen i Biografen i næste sæson, det 
vil sige 2016/17. Materialet er målrettet 
dansk, samfundsfag og sundheds- og 
seksualundervisning.

•   298 kroner
•   365 sider
•   Samfundslitteratur

Tidligere minister 
hædret for sin brug  
af slang
Børnebogsforfatter Manu Sareen, som 
flere måske kender via hans tidligere 
bijob som social- og ligestillingsmini-
ster, har modtaget Læringscentrenes 
Forfatterpris 2015 på 30.000 kroner. 
Beløbet har han doneret til godgørende 
formål.

Kommunernes Forening for Pædago-
giske Læringscentres formand Liselotte 
Hillestrøm begrundede blandt andet val-
get af Sareen med hans personers brug 
af »perkerdansk-Nørrebroslang«, og med 
at Sareen formår at tale til både piger 
og drenge, også drenge af anden etnisk 
herkomst end dansk, en gruppe, det el-
lers kan være svært at få til at læse. 

Find materialet her: http://
filmcentralen.dk/grundsko-
len/undervisning/min-lille-
soester?utm_campaign=&utm_
medium=Grundskole&utm_
source=Newsletter

Manu Sareens bøger er også blevet 
anmeldt på folkeskolen.dk. Læs for 
eksempel anmeldelsen af letlæs-
ningsudgaverne af »Iqbal Farooq« 
her: folkeskolen.dk/515698/
Og af den oprindelige »Iqbal«-bog 
her: folkeskolen.dk/45024/ 
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n  Idræt, motion/bevægelse, musik, børneliv, skolen i samfundet 

»Fodfæste og himmelkys« er grundbogen, der  
klæder dig på til en rejse ind i dansens verden.

Fodfæste og  
himmelkys  
– 2. udgave   

Andenudgaven,  
der sagtens kan klare  
en gentagelse

○   ANMELDT AF:  BRITTA VESTERGAARD

Dette er andenudgaven af mestervær-
ket »Fodfæste og himmelkys«. Stør-
stedelen af bogen er manusnær før-
steudgaven, men bogen er nyrevideret, 
ajourført og med nye afsnit.

»Fodfæste og himmelkys« er 
grundbogen, der favner hele gymna-
stik- og danseområdet og omhandler 
bevægebasis, bevægelses- og ud-
tryksformer inden for den rytmiske be-
vægelse, gymnastikken og dansen. Fra 
stram koreografi til improvisation og 
performance.

Afsnittene i bogen omhandler 
opvarmning, musikteori, stræk og 
udspænding, koblingen af musik og 
bevægelse, teknisk træning og arbejde 
med improvisationer, ekspressivitet 
og koreografi. Bogen beskæftiger sig 
også med kunsten at undervise, orga-
nisationsformer og undervisning – en 
personlig proces. Der bliver anlagt et 

nuanceret syn på kroppen, kroppen 
som kulturbærer, kroppen, der sanser, 
udtrykker, erkender og er. Undervis-
ningsafsnittet »Det professionsper-
sonlige i bevægelsesundervisning« er 
blevet ajourført, og de to nye afsnit er: 
»Performanceguide til unge« og »Dan-
sen som urerfaring«.

Det drejer sig om et mesterligt 
grundværk, der med det grundige 
teoretiske afsæt danner fundamen-
tet inden for de forskellige områder i 
dansens verden. Samtidig løfter bogen 
emnerne fra analyse til syntese, fra 
imitation til fortolkning og filosofi.

Afsnittene kan læses hver for sig, 
og de udgør i helhed en nuanceret 
mosaik, der poetisk og filosofisk fav-
ner hele det rytmiske område. Bogen 
er først og fremmest en grundbog, og 
den indeholder et hav af eksemplifi-
cerede praksisideer. Dette er grundbo-
gen, og den er ikke til at komme uden 
om.

Lis Engels lette streg med bevæ-
gelsestegninger illustrerer bogen sam-
men med skemaer og diagrammer. 
Der er litteraturhenvisninger ved hvert 
afsnit, og der er et fint stort stikordsre-
gister bag i bogen.

»Fodfæste og himmelkys« henven-
der sig til undervisere i folkeskolen og 
gymnasiet, højskoler, efterskoler og til 
den frivillige idræt samt til undervis-
ning på lærer- og pædagoguddannel-
serne, fysioterapeutskoler, universite-
tet med flere.

Bogen kan varmt anbefales til in-
spiration og fordybelse, og den bør 
have fast plads på lærerbiblioteket. 

•   Helle Winther, Lis Engel,  
Maj-Britt Nørgaard  
og Mia Herskind

•   258 kroner
•   248 sider
•   Billesø og Baltzer
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SIDSTE 
NYT OM 
DIT EGET 
FAG
Tilmeld dig dit faglige netværk på folkeskolen.dk og få ny-
heder, viden og debat om dit fag i dit personlige nyhedsbrev

FS2115_Helside_egenannonce.indd   1 26/11/15   15.38
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Tip til at komme  
igennem dit  

første lærerår
Husk de gode oplevelser, få nogle faste vendinger, 

hav tid til vennerne, og skaf dig en mentor.  
Sådan lyder nogle at de ni råd fra en engelsk  

lærer til kolleger verden over med  
begyndervanskeligheder. 

mindeord

Søren Ullerichs 
Vores fantastiske kollega, 
Søren Ullerichs, er pludse-
lig død. Han blev 49 år. 
Lige nu fylder tomheden 
det hele, og tankerne til 
hans familie er allesteds-
nærværende. 
Søren var engageret. 
Han brændte virkelig for 
sine sager. Man kunne 
mærke intensiteten i 
hans stemme, han var en 
vedholdende, men fair  
fighter, og vi vidste, at 

hans vidunderlige humor 
aldrig var langt væk. 
Hans virke som besty-
relsesmedlem i kredsen 
og tillidsrepræsentant 
på Mørkhøj Skole blev alt 
for kort, men gjorde så 
afgjort en forskel for de 
mennesker, som havde 
valgt ham til at repræ-
sentere fællesskabet.
Vi vil huske ham som et 
varmt og anstændigt 
menneske, der med et 
klart blik for nødvendig 
forandring og påkrævet 
retfærdighed ydede sin 
store indsats og tog 
de mange slag, som 
ofte følger med, når 

man forsøger at ændre 
verden.
Søren gjorde os klogere. 
Søren berigede livet for 
dem, som var sammen 
med ham. Det er det, 
som vi må trække på, 
når vi skal tage de næste 
skridt uden ham.
Æret være Sørens minde.

På Gladsaxe  
Lærerforenings vegne

Thomas Agerskov,
kredsformand

KO R T E  M E D D E L E L S E R

Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddannel-
sesforbundet har siden primo 2012 
forsøgt at opnå overenskomstdæk-
ning af undervisningen med UCplus, 
men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsorga-
nisationer — herunder Danmarks 

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

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.Læs mere på Lærerjob.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2015/2016
Nummer 22: Tirsdag den 8. december 2015 kl. 12
Nummer 1: Mandag den 4. januar 2016 kl. 12
Nummer 2: Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 12
Nummer 3: Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 12
Nummer 4: Tirsdag den 16. februar 2016 kl. 12
Nummer 5: Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 12
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Vil du være skoleleder på en skole med stor bredde, mang-
foldighed og høje ambitioner. Her tilbydes en kompleks og 
spændende ledelsesopgave på en skole, som er parat til 
udfordringer.

Yderligere information om stillingen inkl. uddybende notat 
fi ndes på www.skanderborg.dk

 

Ansøgningsfrist: 7. december 2015.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på 
skanderborg.dk

 

Skoleleder til Låsby Skole
– overbygningsskole med stor specialafdeling

Hørsholm Skole søger 
2 afdelingsledere!
Hørsholm Skole er en stærk faglig skole, der ved, at faglighed 
og trivsel er 2 sider af samme sag. Vi leverer gode resultater 
– og vi er ambitiøse på elevernes vegne. Vi er en velfunge-
rende folkeskole med 680 elever og godt 80 medarbejdere, 
der grundet naturlig afgang samt forfremmelse, nu søger 2 
afdelingsledere for hhv. ind- samt udskoling.

Ansøgningsfrist torsdag den 8. december 2015.
Læs mere på www.horsholm.dk/job

Adresse på arbejdssted
Hørsholm Skole • Selmersvej 6 • 2970 Hørsholm

HER SER VI DIG. VI SER DINE BEHOV, DIN INDSATS OG DIT POTENTIALE

Her ser vi dig

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Kan du videreføre og skærpe
skolens profil i forbindelse med
folkeskolereformen?

KØBENHAVNS KOMMUNE

AFDELINGSLEDER

Peder Lykke Skolen søger en ambitiøs afdelingsleder for indskolingen pr. 
1. januar 2016, eller snarest derefter.

Du skal være med til at forme og udvikle et ledelsesteam og bliver en 
vigtig del af de pædagogiske og strategiske udviklingsopgaver. 

Jobbet er udfordrende og spændende med varierede opgaver.

Læs mere om os på www.pederlykkeskolen.kk.dk.

ANSØGNINGSFRIST TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2015.

Læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde 
“Ledelse”.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Får du energi af at lede forandringsprocesser
og stærke faglige fællesskaber?

københavns kommune

pædagogisk aFdelingsleder

brænder du for at skabe mange forskellige veje til læring? så er du måske 
den person gerbrandskolen søger til vores ledelsesteam!

du kan arbejde strategisk med skolens udvikling og samtidig have ’hands 
on’ på pædagogiske opgaver. du kan beskrive og analysere komplekse 
pædagogiske problemstillinger og indgå i tillidsfulde relationer med både 
elever, forældre og alle skolens ansatte. desuden er du en udpræget 
teamplayer med vilje til at bringe dig selv i spil og lære. 

ansøgningsfrist mandag den 28. december 2015.

læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “ledelse”.

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

 Specialstillinger 

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

Hornslet Skole, Syddjurs Kommune

Administrativ leder med økonomisk indsigt

§ Ansøgningsfristen er den 06/01/16

Net-nr. 20575

Synscenter Refsnæs, Region Sjælland, Sorø Kommune

Afdelingsleder til specialrådgivningen

§ Ansøgningsfristen er den 06/12/15

Net-nr. 20538

Hillerødsholmskolen, Hillerød Kommune

Afdelingsleder til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 13/12/15

Net-nr. 20551

Allerød Privatskole, Allerød Kommune

Privatskole i Allerød søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 06/12/15

Net-nr. 20523

Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand, Holbæk Kommune

Skoleleder med start snarest

§ Ansøgningsfristen er den 09/12/15

Net-nr. 20563

AskovFonden, Københavns Kommune

Skoledirektør med stærk vision søges

§ Ansøgningsfristen er den 03/12/15

Net-nr. 20568

Center for Psykologi og Pædagogik (CPP - tidligere PPR) tilbyder en fast stil-
ling - fuld tid. Som psykologisk konsulent skal du beskæftige dig med rådgiv-
ning og udvikling af kommunens skoler og understøtte det daglige arbejde 
med implementeringen af skolereformen og AP-Møller projektet ”Program 
for læringsledelse”. Vi søger en medarbejder, der er villig til at indgå i spænd-
ende samarbejdsrelationer og arbejdsområder og som kan bidrage til en 
videreudvikling af disse. Der må også forventes enkeltstående opgaver i før-
skolealderen.

Vi søger en person, der
•  er professionsuddannet lærer med erfaring fra skoleområdet og med en
  kandidatoverbygning som cand.pæd. i pædagogisk psykologi eller
 diplomuddannelse indenfor det specialpædagogiske område
• har lyst til og er i stand til at udfordre skolens praksis med fokus  på at  
 skabe gode inkluderende læringsmiljøer for børn og unge
• har indsigt i og forståelse for nye metoder, teori, praksis og forskning på
 skoleområdet
• kan undervise, igangsætte, styre og vedligeholde netværksdannelse
• har gode samarbejds-, relations- og formidlingsevner

Ansøgningsfrist 6. januar 2016

For yderligere oplysninger henvises der til kommunens hjemmeside:
www.vesthimmerland.dk

PSYKOLOGISK KONSULENT

Center for Psykologi og Pædagogik
Aagade 25D / 9620 Aalestrup / www.vesthimmerland.dk

GENOPSLAG: Har du lyst til og mod på ledelse? Kan du tænke 
strategisk og fagligt på samme tid? Er du optaget af børn og 
unges muligheder for at udvikle sproglige og kommunikative 
kompetencer? Så skal du søge stillingen som leder i PPR - 
sprog, kommunikation og hørelse.

Vi mangler en leder, som både har flair for strategisk ledel-
se, er en fremragende talehørekonsulent og en superdygtig 
nærmeste leder for fem selvstændige og idérige talehøre-
konsulenter. Glostrup er en lille kommune med politisk vilje 
til at skabe gode muligheder for børn og unge. 
Kommunen prioriterer den sproglige indsats højt – og som 
leder har du gode muligheder for at påvirke indsatserne. Vi 
lægger vægt på, at du har et strategisk blik og det er afgøren-
de både at tænke langsigtet og arbejde på tværs.

Læs mere på www.glostrup.dk/job 
- ansøgningsfristen er den 14. december 2015

LEDER I PPR
- SPROG, KOMMUNIKATION OG HØRELSE

Harboøre Skole, Lemvig Kommune

Skoleleder til Harboøre Skole

§ Ansøgningsfristen er den 08/12/15

Net-nr. 20561
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Sorgenfriskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Ny viceskoleleder pr. 1. februar 

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 20541

Parkvejens Skole, Odder Kommune

Børnehaveklasseleder/lærer modtageklasser

§ Ansøgningsfristen er den 25/12/15

Net-nr. 20556

Djurslandsskolen, Norddjurs Kommune

Djurslandsskolen søger lærervikar 

§ Ansøgningsfristen er den 14/12/15

Net-nr. 20564

Syvstjerneskolen, Furesø Kommune

Barselsvikar til indskolingen i dansk/musik

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/15

Net-nr. 20509

CampusU10, Frederikssund Kommune

CampusU10 søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

Net-nr. 20557

Dagbehandlingsskolen Isbryderen, Københavns Kommune

To lærere

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 20559

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Fagligt ambitiøs lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 10/12/15

Net-nr. 20569

Gladsaxe Skole, Gladsaxe Kommune

Engageret naturfagslærer til 7. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

Net-nr. 20562

kts, Københavns Tekniske Skole, Københavns Kommune

Grundfagslærer til mat./fys./kemi/eng.

§ Ansøgningsfristen er den 06/12/15

Net-nr. 20549

Usserød Skole, Hørsholm Kommune

Indskolingslærer til Usserød Skole

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 20571

Holbergskolen, Sorø Kommune

Lærere + barselsvikar søges

§ Ansøgningsfristen er den 31/12/15

Net-nr. 20495

Trekløverskolen, Frederikssund Kommune

Lærere på Trekløverskolen

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

Net-nr. 20558

Bjørnehøjskolen, Gribskov Kommune

Lærere til Bjørnehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/15

Net-nr. 20566

Fladsåskolen, Næstved Kommune

Lærere til Fladsåskolen

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

Net-nr. 20518

Løjtegårdsskolen, Tårnby Kommune

Lærere til Løjtegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 03/12/15

Net-nr. 20565

Nymarkskolen, Slagelse Kommune

Lærere til Nymarkskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16/12/15

Net-nr. 20572

Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune

Matematik- og dansklærere 

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 19435

Skolen ved Søerne, Københavns Kommune

Lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

Net-nr. 20544
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Sommerhus tæt på 
Liseleje. Max 5 pers.
Helårsisoleret udlejes op 
til flere mdr. af gangen. 
Feks 1000 for en we og 
2-2500 for en uge. 
Telefon: 28713897

Rækkehus i Spanien
Dejligt hus i Alicante. Tæt 
på by, strand og bjerge. 60 
m2 + 30 m2 terrasse. 10 m 
til fælles swimmingpool.
Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

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

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.

Clio Online, Københavns Kommune

Læreruddannede redaktører

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

Net-nr. 20570

Clio Online, Københavns Kommune

Læsepædagogiske redaktører

§ Ansøgningsfristen er den 03/01/16

Net-nr. 20580

Engstrandskolen, Hvidovre Kommune

Matematik- og musiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 20535

Kirken i Hinnerup, Favrskov Kommune

Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) 

§ Ansøgningsfristen er den 14/12/15

Net-nr. 20567

Skolen ved Søerne, Københavns Kommune

Erfaren lærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 20545

Danmarks Lærerforening, Københavns Kommune

Chef til vores afdeling Forhandling

§ Ansøgningsfristen er den 03/12/15

Net-nr. 20560

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Engelsk- og matematiklærer til 3. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/15

Net-nr. 20555

Juelsminde Skole, Hedensted Kommune

To barselsvikarstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 14/12/15

Net-nr. 20577

Torstorp Skole, Høje-Taastrup Kommune

Tysk- og dansklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 14/12/15

Net-nr. 20579

Borup Skole, Køge Kommune

Lærer til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14/12/15

Net-nr. 20578
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Følg med og deltag 
i debatten på

rubrikannoncer

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

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

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

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

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

Lejrskole på Bornholm
25 års erfaring

Tlf. 5648 0980 / www.verona.dk

Forslag til studiebesøg i Paris: 
• Foredrag ved dansk journalist • Versailles slottet,
• Parc de la Villette (”Videnskabsbyen”)

STUDIEREJSE TIL

PARIS
6 dg./3 nt.
bus fra kr. 1.775,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

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

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Krakow, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.820,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.495,-
Berlin, rutebus, 3 dg/2 nt  .............. fra kr.  750,-
Madrid,  fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.895,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ............... fra kr.  1.995,-

Dit personlige
rejsebureau

Kompetent rådgivning til studierejsen
Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste 
rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I 
får mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i 
flersengsværelse
på hostel

Top 3 faglige besøg i London:
• Harrow School • Theater workshop
• BBC studios

Kontakt Mette
tlf: 46 91 02 59
meha@benns.dk

1.675,-
med fly

5 dg/4 nt.

LONDON
fra kr.
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

159.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 22  1. december 8. december 17. december
Folkeskolen nr. 1  17. december 4. januar 14. januar
Folkeskolen nr. 2  12. januar 19. januar 28. januar
Folkeskolen nr. 3  26. januar 2. februar 11. februar

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
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.

132. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk 
folkeskolen.dk
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
Karen Ravn, webredaktør
kra@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk (barsel)
Jennifer Jensen,  
jje@folkeskolen.dk (vikar)
Anette Solgaard,  
ans@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@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 2014: 82.799  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2015 er  
159.000. 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 Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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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Forsideillustration: Pernille 
Mühlbach
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

FIRE HENSYN
SPLITTER LÆREREN 

L Æ S  S I D E  6

Alle krav kan ikke opfyldes samtidig,  
men giv plads til mangfoldighed  

i skolen, råder forsker

RAPPORTER BEKRÆFTER  
REFORMVANSKELIGHEDER

L Æ S  S I D E  1 6

DRENGE LÆRER NYE VANER PÅ CAMP
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

SKOLE FÅR PÅBUD OM
PSYKISK ARBEJDSMILJØ

L Æ S  S I D E  3 4
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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 N

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 / 93

Stor del af danske 
lærere fik aldrig helt 
besluttet, hvad de 
måske kunne have 
overvejet at stemme 
ved EU-valget, hvis 
de i tide havde priori-
teret at sætte sig ind 
i, hvad de der rets-
forbund egentlig gik 
ud på, nå pyt.

Hvad Gustav ,ti år, 
fik produceret i løbet 
af tre timers juleklip: 
Halvskæv stjerne 
med virkelig meget 
lim på og noget glim-
mer.

Novemberdepression 
umærkeligt afløst af 
julestress.

Alt, hvad kollega  
ønsker sig til jul, er 
Svend Brinkmann

Bertel Haarder:  
Min gerning som  
nisseven betragter  
jeg som et kald

En akkurat 40-årig, frisk klædt professor i al-
menpsykologi og kvalitativ metode, som er for-
fatter til bestselleren »Stå fast« og modtager af 
årets Rosenkjærpris, er det eneste, der står på 
kollega Marias ønskeseddel i år. Hun udtaler:

»Jeg ønsker mig ikke meget til jul. Der er kun 
én ting, jeg behøver. Jeg går ikke op i de gaver, 
der ligger under juletræet. Jeg vil bare have ham 
for mig selv. Mere end han nogensinde vil vide. 
Lad mit ønske gå i opfyldelse: Alt, jeg ønsker mig 
til jul, er Svend Brinkmann«.

På initiativ af ministeren selv har man i december i Kulturministeriet sta-
blet en ordning med såkaldte nissevenner på benene. Arrangementet, hvor 
kolleger udveksler gaver og små drillerier uden at give sig til kende, er be-
stemt til at fortsætte frem til ministeriets julefrokost kort før jul. Her er det 
så op til deltagerne at gætte, hvem der har været deres personlige nisseven 
i de foregående uger. 

Minister Haarder forklarer i en pressemeddelelse: »Jeg betragter min 
gerning som nisseven som et kald. Jeg finder det væsentligt af mange 
grunde at holde fast i kaldstanken, og denne ordning er et godt eksempel. 
Den handler jo netop om uegennyttigt og efter bedste evne at påtage sig 
præcis de opgaver, som situationen kræver«.

Det er ikke samtlige medarbejdere i ministeriet, der deler deres politiske 
chefs begejstring for nisseordningen. Heller ikke for ministerens opfattelse 
af, hvad der kan betegnes som »sjove« gaver.

For 8. år i træk står Lærerstandens Brandforsikring øverst, når danskerne skal udtrykke deres tilfredshed 
over for deres forsikringsselskab. Det viser analyseinstituttet EPSI Danmarks* undersøgelse her fra 2015. 
Det er ikke en position, man får fra den ene dag til den anden. Eller fastholder år efter år uden en ander- 

ledes tilgang til tingene. Vi tror, at det bygger på vores fællesskab. At vi er et medlemsejet forsikringsselskab, 
hvor alle midler i puljen skal tjene det formål at hjælpe dem, der har forsikret sig hos os. 

Det giver også et anderledes tillidsforhold, når uheldet er ude. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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Lyder det for godt tiL at være sandt?

Ann_LB_Folkeskolen_Epsi.indd   1 18/11/15   06.32

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER
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