
DLF-medlemmer fik sidste år 70 millioner                                     
i erstatning i arbejdsskadesager.                                                                     

Dorit Iversen er en af dem. 
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LEDER
Lærer Tine 
Reinholdtsen 
om at undervise i 
livsduelighed. 
Foto: Sara Galbiati

Kostskolelærer 
Anders Thorsen, 
der håber at få en 
arbejdstidsaftale. 
Privatfoto.

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Logopæd Jakob Blegvad 
Stenz, som elsker at trække 
i julemandskostumet. 
Foto: Peter Helles EriksenØnskeseddel

Det siges, at nogle mennesker har svært ved at 
finde på, hvad de skal ønske sig til jul. Men for 

mange af os, som er engageret i folkeskolen, er der 
i hvert fald et ønske, som står lysende i neon: Tag 
nu at få ændret den reform, så eleverne får glæden 
ved skolen tilbage – og i hvert fald ikke får dårligere 
faglige kundskaber ud af at gå i skole.

De problematiske resultater fra den nyeste 
Timss-undersøgelse i matematik slår endnu en gang 
fast, at reformen ikke virker! Det samme har de 
57 forskningsrapporter, som har evalueret dele af 
folkeskolereformen gennem dens tilværelse siden 
fødslen i 2014. 

Da reformen fjernede bremseklodserne for, hvor 
meget undervisning lærerne kunne blive pålagt, 
gravede den sin egen grav. For man kan tale nok så 
meget om praksisfaglighed og gedeslagtning og ind-
føre understøttende undervisning og lektiecafeer. 
Den vigtigste enkeltfaktor for, at eleverne lærer 
noget, er stadig god undervisning. Og sådan en kan 
ikke rystes ud af ærmerne uden forberedelse. Og 
den kan heller ikke fjernstyres hverken fra Christi-
ansborg eller fra borgmesterkontoret.

Tiden skal prioriteres, så lærerne kan nå at 
forberede den afvekslende og differentierede un-

dervisning. Skal der være råd til det, skal eleverne 
have færre lektioner end i dag. 

Men det er her, kæden ryger af 
for mange politikere. At færre timer 
kan føre til, at eleverne lærer mere, 
virker selvmodsigende. Hvis en times 
matematik er god, så må to timers 
matematik være dobbelt så god! Det 
er simpel hovedregning!

Facit stemmer bare ikke. Lande som Finland, 
der som bekendt scorer rigtig højt i internationale 
sammenligninger, har et af de laveste undervis-
ningstal i verden. De er ovenikøbet også rigtig gode 
til at få de fagligt svageste elever med.

Alt dette er ikke nyt. Undervisningsministeren 
erkendte selv for mere end et år siden, at ingen af 
de 26 mål for reformen var nået.

Nu står vi så i en situation, hvor næsten alle Fol-
ketingets partier er parate til at gå i krig med for-
handlinger om at ændre reformen. Alligevel tøver 
undervisningsministeren. Der kommer ord, men 
ingen handling. 

Er det heldagsskolen, som stadig skal danne for-
billede 1:1, selv om det burde stå klart, at det ikke 
giver mening? Det kan da ikke være det, som stadig 
spøger? De 57 rapporter må have sået tvivl i selv 
den mest socialdemokratiske politiker. Så hvorfor 
fører de mange rapporter og selverkendelsen og 
ordene ikke til handling? 

Man ved fra rygestopforskning, at viden ikke 
automatisk fører til ændret adfærd. Man ved også, 
at adfærdsændringer lettest kommer via social 
støtte og mulighed for at diskutere med andre. Så 
måske skulle ministeren tale med nogle lærere og 
derefter begive sig ind i forligskredsen og begynde 
at udveksle tanker med de øvrige partier med hen-
blik på en adfærdsændring. Der er ikke flere und-
skyldninger tilbage for at klynge sig til reformen. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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En tur i kanen
Jakob Blegvad Stenz elsker sine 

småjob som julemand.
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dynamisk tilgang.
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Arbejdstidsaftale på ønskelisten
Der forhandles på højtryk her op til 

jul om en arbejdstidsaftale for lærere 
ansat på statslig overenskomst.
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 Efter arbejdsulykke:

»Jeg ville så gerne 
tilbage på fuld tid«
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Oprydning i makværk?
Undervisningsministeren har lovet ændringer 

i reformen, men de lader vente på sig.
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ÅRET DER  GIK
JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

Mest læste artikel var 

»De talte 
ned til mig«
Sisse Hein Thrane 
har sagt sit job op, 

fordi hun ikke orkede 
flere vrede mails fra 
forældre. »Måske er 
det bare mig, der har 

taget det hele for 
personligt. Men den 
går jo lige ind - og 

jeg blev rigtig ked af 
det, for jeg havde lagt 

blod, sved og tårer 
og benhårdt arbejde i 

den klasse«.

Artiklen blev med sine 

71
 kommentarer også 

månedens mest 
kommenterede.

Mest læste indlæg var 

Vi er nødt til at 
sænke ambitions-

niveauet!

»Det er ikke realistisk, 
at vi kan være gode 

medarbejdere, 
forældre, pædagog 

og lærer på én gang. 
Det er alt for mange 

hatte«, skrev Charlotte 
Birk Bruun på bloggen 

Folkeskoleforældre.

60 
kommentarer fik 

artiklen

Lærer og 
politiker: 

Vi bør gå ned 
i løn for 

landets skyld

Mest læste indlæg var 

Hvordan kom vi fra: 
»Vis samfundssind 
og #stayhome« til: 

»Stop jeres 
egoistiske forældre-

flæberi, og send 
jeres børn i skole!« i 
løbet af et øjeblik? 

fra bloggen 
Folkeskoleforældre

62 
kommentarer fik 

artiklen 

Corona
nedlukning 
er en game
changer for 

digital under
visning 

Mest læste artikel var 

»Jeg 
kommer 

aldrig til at 
arbejde med 
børn igen«

»Jeg vil gerne stå frem 
for at advare andre om 
risikoen for at komme 
i sådan en situation«, 
siger Johnny Peder-

sen, som blev bortvist 
efter en anklage om 
upassende adfærd. 

Han fik siden rettens 
ord for, at bortvisnin-
gen var uberettiget. 

72 
kommentarer fik 

artiklen 
KL og lærerne 

forlænger endnu en 
gang arbejdstids-
forhandlingerne

Mest læste artikel var 

Sådan må 
skolerne 

holde 
dimission

Ingen karamelkast 
bør finde sted i år, og 

skolerne må heller 
ikke være værter 
for klasse- eller 
årgangsfester.

68 
kommentarer fik 

artiklen 
Ziegler: »Vi skal 
blive ved med at 

forhandle, indtil vi 
finder en løsning«

Mest læste indlæg var 

Folkeskole
reformen.  
Systemet 
tabte, og 
lærerne 
vandt! 

61
 kommentarer fik 

artiklen 
Bondo om 

arbejdstids-
forhandlinger: 

»Aftalen skal være 
god nok«
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ÅRET DER  GIK
JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Mest læste artikel var

Lærere er 
usikre på 

skolestart i 
coronatid

»Hvis vi kører, ligesom 
vi plejer at gøre, så går 

vi ud og ind af klas-
ser. Jeg tænker, at vi 
ikke bare kan starte, 

som om alt er ved det 
gamle«, siger lærer 

Annemarie Dela.

72 
kommentarer fik 

artiklen 
Hjortdal om kortere 

skoledage: 
»Farligt bare at 

kaste om sig med 
løsninger«

Mest læste artikel var 

Her er 
aftalen: 
Pligt til 

samarbejde 
og fokus på 

forberedelse
Kommunerne og de 
lokale lærerkredse 

forpligtes til at 
samarbejde i den nye 

arbejdstidsaftale, 
som nu sendes til 

urafstemning blandt 
DLF’s medlemmer.

84 
kommentarer fik 
debatindlægget 

DLF svigter sine 
medlemmer igen

Mest læste indlæg var 

Hvorfor blev Sonny, 
dommer i »Den 

vildeste danser«, 
ikke ødelagt af sin 

ambitiøse far? 

114 
kommentarer fik 
blogindlægget 

Hvad er 
forberedelse?

Mest læste artikel var 

Lærer 
mistænkelig

gjort, fordi 
han går i bad 
med eleverne 

efter idræt
»Det var slået stort op 

på sådan en plakat-
baggrund – og ham, 
der har lavet opsla-
get, spørger så, om 
det er lovligt, at en 

sportslærer bader med 
otte-tiårige drenge«, 
fortæller en 56-årig 

idrætslærer. 

36 
kommentarer fik 

artiklen 
Lærerformand om 

Muhammed-
tegninger: Ikke 
noget, man skal 

afgøre på 
Christiansborg

Mest læste artikel var 

Nordjylland: 
Al undervisning 

erstattes af 
nødundervisning

Nødundervisning 
erstatter almindelig 
undervisning, både 

når det gælder under-
visning på skolen og 

fjernundervisning i syv 
nordjyske kommuner, 
lyder meldingen fra 

Børne- og Undervis-
ningsministeriet.

54 
kommentarer fik 

artiklen 

Nyuddannet 
lærer skyder 
med skarpt 

mod de 
medstude

rende og 
uddannelsen 

Mest læste artikel var 

DLF: »Husk, at 
der er tale om 

nødundervisning«

»Vi holder motoren i 
tomgang frem til jul. 
Så håber vi, at vi kan 

sætte den i første 
gear efter nytår. Én 
ting er at holde ele-

verne fagligt flydende. 
Noget helt andet er 
det vigtige relati-
onsarbejde«, siger 

DLF-formand Gordon 
Ørskov Madsen.

32 
kommentarer fik 
blogindlægget 

Diagnoser 
– for børne 

nes skyld 
som kan læses på 

side 20.
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TEKST: FREJA GROOSS JAKOB SEN 
FOTO: PETER HELLE S ERIKSEN

Jakob Blegvad Stenz er logopæd og julemand på tiende år. Som julemand bruger 
han dele af sin faglighed, og så bliver han mindet om at tage julemandsegenska-
berne med tilbage i klasseværelset. 

»Det var lidt et tilfælde, at jeg startede som julemand. Men min ekskone 
er kostumier, og hun skulle lave et julemandskostume for en dekoratør. Hun 
spurgte mig, om det ikke var noget for mig at være julemand. Og selv om min 
første reaktion var, at jeg aldrig skulle være julemand, fordi en julemand inde i 
mit hoved var sådan en storcenterjulemand fra amerikanske film, så endte jeg 
alligevel med at sige ja til opgaven. Der opdagede jeg til min store overraskelse, 
at jeg faktisk syntes, at det var ret sjovt. 

Jeg har egentlig aldrig været specielt glad for at være den, der står forrest på 
scenen, men i rollen som julemand kan jeg alligevel godt holde det ud, fordi jeg 
ikke er mig selv. Jeg nyder at se glæden i børnenes øjne, og så synes jeg faktisk 
også, at jeg er en ret flot julemand. Jeg er nemlig ikke en plastikjulemand.

Når børnene kommer op til mig som julemand, så står det klart for mig, at 
jeg faktisk er god til at tale med børn, og det er jeg jo i kraft af mit arbejde som 
logopæd, hvor jeg taler med børnehave- og indskolingsbørn. Jeg opdager på ny, 
at når man stiller børn åbne spørgsmål, får man bedre svar. På den måde ople-
ver jeg, at jeg til en vis grad kan bruge mine fagkundskaber, når jeg er julemand. 

I mit faglige virke er det mit job at vurdere et barns tale- og sprogevner og 
komme med forslag til, hvordan de kan hjælpes, og det skal jeg ikke som jule-
mand. Der skal jeg bare være en glad mand, der får dem til at grine og synes, at 
livet er sjovt. Og de egenskaber forsøger jeg så faktisk at tage med mig, når jeg 
er ude at besøge børnene i deres klasser, så de børn, der måske en dag skal ind 
til mig, synes, at jeg er sjov, rar og tillidsvækkende.

Jeg kommer til at savne julemandstjansen lidt i år, nu hvor corona sætter sine 
begrænsninger, men det ville sgu næsten være værre at skulle være julemand 
med visir. Hele den fysiske del er på den måde væk, og det gør det anderledes. 
En julemand, som børnene ikke kan gå hen til og give et kram, det lyder lidt 
fladt, ikke?

Da jeg købte mit eget kostume, tog jeg en beslutning om, at jeg har tænkt mig 
at gøre det her i mange år endnu. Jeg vil være ærgerlig over, hvis der et år ikke 
er bare et enkelt julemandsjob, men det er jo ikke en karrierevej, så det vil ikke 
være en identitetskrise. Hvis det skulle slutte i morgen, så vil jeg tænke, at jeg 
heldigvis har haft ti sjove år som julemand«.  
fgj@folkeskolen.dk

Jeg kan bruge mine 
fagkundskaber som 
julemand«

»Selvom det ikke er en 
karrierevej for mig at 
være julemand, så ville 
jeg alligevel synes, at 
det var ærgerligt, hvis 
der var et år uden nog-
le julemandsjob«, siger 
Jakob Blegvad Stenz, 
der i denne sæson op-
træder som den klaver-
spillende julemand ved 
Drag Queen-julebanko 
på Nyhavns Færgekro 
med Miss OTB (One 
Tall Bitch). 

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens un-
dervisning. Nogle gange er 
indflydelsen positiv. Andre 
gange irriterende. Men lige 
meget hvad sker der noget 
godt en gang imellem. Vi 
spørger lærere, hvornår de 
sidste gang gik ud ad sko-
leporten med løftet pande 
og smil på læben.

Jakob Blegvad Stenz, 
54 år, er talepædagog med 
kontor på Damagerskolen 
i Greve, hvor han desuden 
er tilknyttet kommunens 
afdeling for Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning 
(PPR). Jakob Blegvad 
Stenz er også formand for 
Audiologopædisk Forening, 
uddannet musiker og fri-
tidsjulemand på tiende år.   

»
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 »Jeg vil også have  
en arbejdstidsaftale«

Lærer Anders Thorsen er ansat på en kostskole, som er på overenskomst med staten.  
Derfor har han stadig ingen arbejdstidsaftale. DLF håber at lande en aftale kort før jul. 

TEKST: MARIA BECHER TRIER •  FOTO: PRIVATFOTO

A R B E J D S T I D SA F TA L E

Lærer på kostskole: 
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Følg med på folkeskolen.dk
Lærernes Centralorganisation forhandler med 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om en 
arbejdstidsaftale for lærere, som arbejder på 
statslig overenskomst. Det gælder for eksempel 
social- og sundhedslærere, lærere på private 
gymnasiers grundskoler, frie fagskoler og lærere 
på Dansk Røde Kors' asylafdelinger. Folkeskolen.
dk følger forhandlingerne op til jul. 

»I den bedste af alle verdener ville jeg gerne have en 
arbejdstidsaftale, der sikrede min forberedelsestid. Men 
det er nok lidt utopisk i de her år. Men som minimum vil 
jeg gerne have det, man har på folkeskoleområdet«, siger 
Anders Thorsen. 

»Jeg har ingen arbejdstidsaftale. Vi har hel-
ler ikke en lokal aftale. Vi har ingenting. Det 
bliver ved med at blive skubbet. Men vi skal 
da også have en aftale«, siger Anders Thor-
sen, som er lærer for elever i 7.-10. klasse på 
Bagsværd Kostskole. 

1. september indgik KL og Lærernes Cen-
tralorganisation en arbejdstidsaftale for læ-
rerne på det kommunale område. De udgør 
langt den største del af DLF’s medlemmer. 
Efterfølgende har Lærernes Centralorganisa-
tion forhandlet med Medarbejder– og Kom-
petencestyrelsen, som forhandler på statens 
område, for at lande en arbejdstidsaftale for 
lærere, som arbejder på det statslige områ-
de. Lærerne i staten er blandt andre social- 
og sundhedslærere, lærere på private gym-
nasiers grundskoler, frie fagskoler og lærere 
på Dansk Røde Kors' asylafdelinger. Omkring 
1.200 af DLF’s medlemmer arbejder på en 
statslig overenskomst. Anders Thorsen er 
som lærer på en grundskole på et privat 
gymnasium en af dem.

»Jeg har læst lærernes aftale og fulgt med 

i debatten. Nogle var megabegejstrede, og 
nogle var vrede, og så sad jeg og tænkte, 
at vi er nogle, som slet ikke har noget over-
hovedet. Det var lidt et antiklimaks, når 
jeg talte med lærerkolleger, der var på en 
folkeskole. Mange diskuterede, om de skulle 
stemme for eller imod. Det var fedt, men jeg 
kunne ligesom ikke stemme, for det hand-
lede ikke om mig«. 

Han håber, at det lykkes at få nogenlunde 
samme vilkår på hans skole, som gælder for 
lærerne i folkeskolen.

»Jeg håber, at en aftale vil sikre et forplig-
tende samarbejde mellem ledelsen og os. 
Jeg synes, jeg har et godt samarbejde med 
min leder, og vi får tingene til at glide. Men 
hvad sker der, hvis han går på pension om 
to år? Vi skal have sikret, at det gode samar-
bejde fortsætter«, siger han.

Formand for DLF Gordon Ørskov Madsen 
er helt enig. Han sidder selv ved forhand-
lingsbordet, når forhandlingerne om en 
arbejdstidsaftale på statens område går ind i 
den afgørende fase i dagene før jul.

»Forhandlingerne begynder at tage fart 
nu. Det er målet, at vi bliver færdige lige op 
til jul. Hvis ikke vi gør det, så bliver arbejds-
tidsforhandlingerne en del af Overenskomst 
21. Det vil vi helst undgå. Vi tror på, at vi lige 
nu har ro til at koncentrere os om lige præ-
cis arbejdstid og ikke alle de andre overens-
komstområder.  Vores opfattelse er, at det 
også er modpartens ønske at lande en aftale 
inden jul«, siger Gordon Ørskov Madsen. 

Man kan dog ikke bare kopiere den ar-
bejdstidsaftale, som er indgået på det kom-
munale område. 

»Den arbejdstidsaftale, vi indgår på 
statens område, skal ligne og have samme 
værdi som den på det kommunale. Men de 
kan ikke være nøjagtig ens, fordi der ikke er 
noget kommunalt led i staten. Der er staten, 
og så er der skolerne. Det, vi i den kommu-
nale aftale har lagt som aftalemæssige for-
pligtelser mellem kreds og kommune, skal vi 
finde ud af, hvordan vi flytter til skoleniveau 
og det statslige niveau«. 
mbt@folkeskolen.dk  

Fredag 5. marts lægger vi hjernerne i blød og former elevernes 
drømmeskole. Så hvordan ser jeres drømmeskole ud efter Corona?   

Red Barnet og Alinea sparker gang i tankestrømmen, og I er også 
inviteret til at gøre jeres skole til DRØMMESKOLEN!

TILMELD JER HER:
redbarnet.dk/minskoleminven

Skolernes Trivselsdag 2021
Byg jeres drømmeskole
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Rekord: 

70 millioner 
kroner 
i erstatning 

Antallet af arbejdsulykker på skolerne falder, alligevel hentede DLF sidste år flere penge 
hjem til medlemmerne i erstatning for arbejdsskader end nogensinde før. 

TEKST: MARIA BECHER TRIER

A R B E J D S S K A D E R

Elever sidder ikke altid stille på deres plads i klas-
sen. Det viser Danmarks Lærerforenings statistik 
over lærernes arbejdsskader tydeligt. Tallene viser, 

at elever er den største årsag til lærernes arbejdsulykker. 
Fysisk vold fra elever er den hyppigste grund til ulyk-
kerne, men lærere bliver også ramt af en del utilsigtede 
skader, eksempelvis hvor elever slår en dør op i en lærer, 
rammer en lærer i kådhed eller hopper op på en lærer.  

Selv om antallet af ulykker på skolerne falder, så er der 
sket en stor stigning i de erstatninger, der gives. Sidste år 
toppede tallet, da DLF hjalp medlemmerne til at få 69,5 
millioner kroner i erstatning i arbejdsskadesager.  

Det er særligt tab af erhvervsevne, som har udløst store 
erstatninger i 2019, især efter ulykker. Tre ulykkesager, 
som alle handler om vold fra en elev, udløste erstatninger 
på mellem fem og syv millioner kroner. 

Formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i 
Danmarks Lærerforening Thomas Andreasen fortæller, at 
der er flere årsager til, at beløbet stiger. 

»En væsentlig grund er desværre, at flere medlemmer 
udsættes for vold og trusler. En anden grund er, at DLF 
har oprustet og er blevet bedre til at opdage fejl i sags-
behandlingen og også til at bruge advokater, når det er 

nødvendigt«, siger han og fortæller, at DLF derudover ar-
bejder for, at lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter 
og skoleledere, der har været ude for en arbejdsulykke, 
bliver opmærksomme på de mange tilbud, som DLF har.     

»Vi bruger mange kræfter på det, fordi de afgørelser, 
der bliver truffet på samfundets vegne, er problematiske. 
Flere af dem må vi anke og forfølge, og flere gange fører 
det til retssager. Den retssikkerhed, som vores medlem-
mer burde have, kommer ikke nødvendigvis til udtryk i 
den sagsbehandling, der er. Derfor er det godt, at vi kan 
hjælpe medlemmerne«, siger Thomas Andreasen. 

Fejl opstår i sagsbehandlingen
Arbejdsskadesager behandles i Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring (AES). AES præsenterer selv sin vigtigste 
opgave som »at træffe uafhængige og korrekte afgørelser 
efter arbejdsskadeloven«. Hvert år udarbejder Ankesty-
relsen en redegørelse om AES' behandling af sager. Den 
nyeste fra oktober 2020 viser, at der sker fejl i 26 procent 
af afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 
Årsagen til fejlene er overvejende, at der mangler oplys-
ninger i sagen, en anden lægefaglig vurdering og forkert 
anvendelse af lov og regler.



Her rammer arbejdsskader lærerne
Hovedtraumer er den hyppigste årsag til arbejdsskader blandt DLF's medlemmer

17 %
Hovedtraume

11,5 %
Lænde- og brystryg

5 %
Fod

6 %
Nakke

11,5 %
Knæskade

13,5 %
Psykisk påvirkning

5 %
Hånd/fingre

4 %
Albue og underarm

1,5 %
Hofte

0,75 %
Tandskade

6,5 %
Andet

1,5 %
Håndled

0,5 %
Øje

4 %
Ankel

1 %
Overarm

0,5 %
Stik- og sårskader

1,5 %
Lårben

0,75 %
Skinneben

6,5 %
Skulder
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Årsager til hovedtraumer hos DLF-medlemmer

Afdelingschef i AES, Lone Frosch, kan ikke 
forholde sig til de konkrete sager, som DLF 
har hjulpet medlemmer med, men hun un-
derstreger, at redegørelsen fra Ankestyrelsen 
viser, at der ikke er sket en stigning i antallet 
af fejl. 

»Den viser, at antallet af afgørelser fra AES, 
der bliver ændret eller hjemvist af Ankestyrel-
sen, er faldet fra 2018 til 2019, men ligger på 
et niveau sammenligneligt med tidligere år. 
Der er således ikke noget, der tyder på, at der 
sker flere fejl i AES’ sagsbehandling«, lyder 
det fra Lone Frosch. 

Thomas Andreasen holder fast i, at DLF 
har en vigtig opgave med at hjælpe medlem-
merne, når de ender i en arbejdsskadesag. 

»Vi kan konstatere, at mange af de 
afgørelser, vores medlemmer har fået af 
myndighederne, er forkerte, og ofte har 

vores medlemmer nok at se til i forhold til 
de helbredsmæssige gener, de har fået efter 
arbejdsskaden. Vi anbefaler derfor, at man, 
hvis man har en arbejdsskade, altid gør brug 
af, at vi kan hjælpe med arbejdsskadesa-
gen«, siger han. 

»Vi hjælper medlemmerne hele vejen igen-
nem sagen, og der kan komme rigtig mange 
papirer og afgørelser i forbindelse med sådan 
en sag. Der er selvfølgelig også sager, som 
ikke er så komplekse, men selv i relativt sim-
ple sager kan man drage fordel af foreningens 
professionelle blik for sagsoplysning, lovgiv-
ning og rettigheder«. 

Lærere ramt af slag i hovedet
Slag mod hovedet er nu den hyppigste skade, 
lærere kommer ud for. Det er en ændring fra 
2012-2016, hvor psykisk påvirkning var den 

hyppigste grund til arbejdsulykker. Der er 
stor spredning i årsagen til hovedtraumer. Det 
kan være et uheldigt fald eller tilfældige uheld 
med inventar som låger, skabe og døre. Men 
fysisk vold fra elever er oftest årsag til slag 
mod hovedet.

Vold begået af elever udgør 24 procent af 
alle arbejdsulykkesager, der er afsluttet mel-
lem 2017 og 2019.

»Vold og trusler fylder meget. Det har 
det gjort i de senere år. Vi har prøvet at 
sætte fokus på at kunne forebygge, så vi kan 
undgå de mange sager. Men der er stadig for 
mange sager. Der har været fokus på det på 
Christiansborg og i KL. Alle er enige om, at 
der er et problem. Men der bliver ikke gjort 
nok for at nedbringe det. Vi har fortsat stort 
fokus på det«, siger Thomas Andreasen.  
mbt@folkeskolen.dk

A R B E J D S S K A D E R

Fysisk vold – elev

Elev kaster snebold, bold, legetøj mv.

Utilsigtet skade – elev

Idræt – boldspil

Fald – andet

Rammes af dør fra elev

Idræt – andet

Slår hovedet op i inventar

Aktiviteter – ikke idræt

Ski, skøjter og kælk

Fald – tilfældigt

Fastholdelse af elev

Elev skubber i kådhed

Fald på trappe

Andet

                  13,5 %

                  13,5 %

               10 %

             8,5 %

                     7,5 %

                     7,5 %

                  7 %

                  7 %

           5 %

              2,5 %

              2,5 %

              2,5 %

              2,5 %

1 %

       9,5 %

Kilde: Danmarks Lærerforenings arbejdsskadestatistik 2012-2019
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En bjælke i hovedet 
ændrede Dorits liv

Hvordan vender man tilbage 
til sit elskede arbejde, når en 
væltet bjælke sætter kroppens 
funktioner ned i gear? Dorit 
Iversen har sammen med sin 
arbejdsplads og DLF fundet 
vejen til et nyt arbejdsliv.

TEKST: MARIA BECHER TRIER  •  FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN

Naturvejleder Dorit Iversen havde for tre år 
siden netop fejret sit tiårsjubilæum hos Myr-
thue, Natur, Kultur & Læring, skoletjenesten 
på Quedens Gaard i Ribe. Med et linjefag i 
håndarbejde og en baggrund som socialpæ-
dagog tog hun hver uge mod hundredvis af 
børn. Klædt på som Madam Iversen vaskede 
hun tøj, tændte op i ovnen og lavede hånd-
arbejde med pigerne, mens drengene fra de 
besøgende skoleklasser tog fra i snedkerme-
sterens værksted. 37 timer om ugen stod hun 
klar til at bringe eleverne tilbage til tiden om-
kring 1890 på Sortebrødregade.

Slaget
Den 3. november 2017 skulle hun som den 
sidste lukke den store sorte museumsport 
ved det gule bindingsværkshus. En så gam-
mel dør skal have et godt skub, før låsen kan 
klikke i. Dorit Iversen skubbede som så man-
ge gange før hårdt til, men lige netop denne 
dag satte stødet bevægelse i en tre meter høj 
egetræsbjælke, der stod ved siden af døren.

Hun kan huske, at hun hørte en, som 
skreg. Det var nok hende selv. Men hun så 
ikke bjælken. Alt gik pludselig i sort. Hun 
husker ikke noget, før hun vågnede på de 
toppede sten midt i museets gård.

»I lang tid forstod jeg ikke, hvorfor jeg endte 
midt ude i gården. Jeg byggede en model med 
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en dukke og fik min mand til at lave en bjælke i 
det rigtige målestoksforhold for at forstå, hvor-
dan jeg kunne ende lige der. Jeg optog også en 
kort video af dukken, der falder, da bjælken 
rammer den, som jeg sendte til min leder«. 

Da hun slog øjnene op, stod en sygeplejer-
ske over hende, som sagde, at hun skulle blive 
liggende. 

»Jeg var så heldig, at sygeplejersken arbejde-
de på cafeen og kom ud og ydede førstehjælp. 
Flere har sagt, at den vinkel, bjælken ramte 
mig i, var med til at redde mit liv«.

Dorit Iversen fik lårbensbrud, hjernerystelse 
og et traume i nyren af slaget. Hun blev ind-
lagt. Hun ringede først til sin leder, Dorte Vind, 
flere timer senere. Den dag sad Dorte Vind 
i ansættelsessamtaler, og Dorit Iversen ville 
ikke forstyrre. Dorte Vind anmeldte med det 
samme ulykken som en arbejdsskade, og Dorit 
Iversen gav DLF fuldmagter til at køre arbejds-
skadesagen for hende. 

Genoptræningen
Det tog et par måneder at lære at gå igen. 
Dorit Iversens mand kørte hende ud i skoven. 
Hver dag kunne hun gå lidt flere meter ind i 
skovbrynet. Han kørte hende ind til byen for 
at træne at gå på trapper. 

»På hospitalet blev jeg opereret for lår-
bensbrud og fik fem dages behandling for 
traumet i nyren, for hvis det går galt, skal 
man i dialyse. For mig blev det vigtigt at kun-
ne gå. Jeg skulle kunne gå på ujævnt underlag 

og på trapper, for ellers vidste jeg, at jeg ikke 
kunne komme tilbage til arbejdet. Så jeg træ-
nede. Men lårbenet var det mindste. Det kan 
opereres og genoptrænes. Det er værre med 
hovedet«, siger Dorit Iversen.  

Det eneste mål, Dorit Iversen havde, var 
at komme tilbage til sit job på skoletjenesten 
37 timer om ugen. Men selv om benet blev 
trænet op til 1800-tallets strabadser, så var og 
er der stadig andre forhindringer. 

»Jeg har hovedpine, svært ved at sove, kon-
centrationsbesvær. Jeg er meget lys- og lydføl-
som. Min hjerne er forstuvet«, siger hun.  

Hendes chef, Dorte Vind, snakkede meget 
med Dorit Iversen i hele forløbet. 

»Hun ville bare i gang på 37 timer. Men det 
kunne hun jo ikke. Det var vigtigt for mig, at 
Dorit følte sig som en del af holdet. Jeg fandt 
på opgaver som for eksempel at sortere pla-
stiklommer, som vi havde en meget stor rodet 
bunke af. Jeg kørte ud med dem til hende, og 
hun sorterede dem, og jeg hentede dem igen. 
Det var en opgave, som ikke krævede skærm, 
og en god måde at komme i gang på«, siger 
Dorte Vind. 

Erkendelsen
Dorit Iversens største frygt var at miste job-
bet. Derfor stilede hun hårdt efter at komme 
tilbage på samme niveau som før ulykken. 
Men det var svært at tage elever med i byen, 
at løse opgaver på flere afdelinger. Hun kunne 
ikke springe til som før ulykken.

»Det er vigtigt for mig, at Dorte holder fast i, at de godt 
kan bruge mig«, siger Dorit Iversen om sin leder.

»Jeg blev ved med 
at sige: Vi vil gerne 
have dig ansat, alt 
det du kan«. 
Leder Dorte Vind
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»Der var rigeligt med udfordringer bare 
med at komme på arbejde. Jeg skulle forbi tre 
mindre vandfald. Der var lyde og lys. På ar-
bejdet kunne jeg slet ikke klare, hvis jeg blev 
forstyrret. Hvis Dorte ringede for at høre, 
hvordan jeg havde det, distraherede det mig 
og gjorde mig træt. Jeg erfarede, at jeg ikke 
længere kunne multitaske. Det var megahårdt 
for hjernen«, siger Dorit Iversen.  

Dorte Vind kunne godt mærke Dorit Iver-
sens iver efter at komme tilbage. 

»Jeg blev ved med at sige:  Vi vil gerne 
have dig ansat, alt det du kan. Dorit har man-
ge kompetencer, som vi kan nyde rigtig godt 
af, også selv om hun ikke kan være på fuld 
tid«, siger Dorte Vind. 

Dorit Iversen og Dorte Vind aftalte, at hun 
trappede op. I begyndelsen arbejdede hun tre 
gange to timer om ugen. Men samtidig presse-
de jobcentret Dorit Iversen for at skulle mere. 

»Man bliver hele tiden presset. Hvor me-

get kan du nu? Du vil gerne op i tid? Der er 
mange spørgsmål. Man skal til møde hver 
måned. Hvornår kan du mere? Man skal hele 
tiden vise sit værd. Jeg havde Bjarne Toft 
fra Esbjerg Lærerforening med som bisid-
der. Han kunne hele tiden hjælpe mig med, 
hvad der var min pligt, og hvad der var min 
ret. Hvis jeg sad der alene, ville jeg føle, jeg 
skulle yde mere, end jeg kunne«, siger Dorit 
Iversen.  

Året efter var Dorit Iversen til en under-
søgelse hos en speciallæge i neurologi. Han 
bad hende om at gå ned i tid, ellers ville hun 
vælte og måske ikke komme op igen. Det 
kunne medføre en depression. »Det tog jeg 
alvorligt«, siger Dorit Iversen.

Bjarne Toft sagde de ord, som vendte 
op og ned på alle Dorit Iversens fremtids-
drømme. »Er du sikker på, at du skal op på 37 
timer?« spurgte han. 

Både Bjarne Toft og konsulent i DLF Maj-

ken Tingstrøm har fulgt Dorit Iversens sag 
tæt.

»Det var svært. For jeg havde jo et håb om 
at komme tilbage til den gamle Dorit. Sådan 
en beslutning tager jo håbet fra en. Majken 
Tingstrøm fra DLF sagde: ’Vil du ikke også 
have et liv uden for arbejdet? Være mor? 
Have fritidsinteresser?’ Og det var rigtigt, det 
kunne jeg slet ikke. Jeg brugte al min energi 
på at gå på arbejde, og så måtte jeg sove, når 
jeg kom hjem. I dag er jeg meget taknemme-
lig for rådet om at gå ned i tid«.

Indflydelsen 
Dorte Vind sendte Dorit Iversen til en coach, 
som er et tilbud fra Esbjerg Kommune.

»Da jeg kom, og hun spurgte, hvad hun 
kunne hjælpe mig med, sagde jeg: ’Få mig 
op på 37 timer om ugen’. Det har vi grinet ad 
siden. I stedet har vi arbejdet med, hvad der 
er vigtigt for mig i jobbet. Min største bekym-

Rent kontorarbejde ville ikke passe til Dorit Iversens udfordrede hjerne. Derfor nyder hun at iklæde sig Madam Iversens tøj, før hun møder elever i værkstedet. 
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Dorit Iversen har i dag et andet arbejdsliv end det, hun havde før ulykken. Fastholdelsesfleksjobbet 
gør, at hun stadig kan være en del af teamet på skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe. 
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ring var, at jeg ikke var en del af holdet, at jeg 
mistede indflydelse på arbejdet. Så målet er 
blevet at få indflydelse der, hvor jeg er«. 

I dag har Dorit Iversen fået en erstatning 
for varig mén og erhvervsevnetab. Men 
arbejdsskadesagen er ikke slut. Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring (AES) arbejder fortsat 
med erhvervsevnetabet. DLF søger om er-
statning for svie og smerte. Hun har også fået 
et fastholdelsesfleksjob, som gør, at hun kan 
arbejde fra klokken 8 til 12.30 fire dage om 
ugen med onsdag fri. »Den fri onsdag er guld 
værd«, siger Dorit Iversen. »Her kan jeg gå en 
tur i skoven og hvile hjernen«.

»Hvis det ikke havde været for DLF, så ville 
jeg ikke have vidst, at man kunne søge om et 
fastholdelsesfleksjob. Jeg ville slet ikke have 
overblik over de muligheder, der er for at få 
hjælp«, siger hun.

Når hun kommer hjem fra arbejde om 
eftermiddagen, så sover hun, og så kan hun 
igen være noget for sin familie om aftenen.

»Det betyder så meget, at jeg har givet fuld-
magter til både kredsen og Lærerforeningen. 
På den måde kan de arbejde sammen og se på 
de afgørelser, der kommer. Sammenlagt får jeg 
næsten det samme i løn, som jeg gjorde før. 
Det betyder noget, at nogle har kæmpet for, at 
der er en løsning, hvor jeg stadig kan arbejde. 
Jeg har haft et kæmpe livskvalitetstab. Jeg kom-
mer aldrig tilbage til mit normale liv. Men jeg 
er glad for den opbakning, jeg har fået af min 
leder og DLF.  Jeg var aldrig kommet igennem 
en arbejdsskadesag, hvis ikke de havde hjulpet 
mig«, siger Dorit Iversen. 

Hverdagen
I dag arbejder Dorit Iversen både på konto-
ret og med at undervise klasser i snedker-
mesterens hjem. Det er vigtigt for hende at 
have afvekslingen. Arbejdsskadesagen kører 
videre på tredje år.  

Dorte Vind og Dorit Iversen har aftalt 
en række skånehensyn, som er meldt ud til 
hele personalet. 

»Dorit har været meget åben om det. Så nu 
ved alle, at hun har brug for at kunne indlæg-
ge pauser, hvor hun går væk, hun skal undgå 
tidspres og arbejdspres og store forsamlinger. 
Dorit har stadig utrolig mange kvaliteter, som 
vi alle har gavn af«, siger Dorte Vind. 

»Det er vigtigt for mig, at Dorte holder fast 
i, at de godt kan bruge mig. Der var en kol-
lega, der sagde: ’Dorit – du kan det samme 
som før – bare ikke så længe ad gangen’. Det 
er vigtigt at vide, at jeg også kan yde noget. 
Den selvfølelse er vigtig«.  
mbt@folkeskolen.dk
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Diagnoser 
– for børnenes skyld

Har vi for mange diagnoser – eller for få? 
Med jævne mellemrum blæses der til kamp mod de mange 
diagnoser i skolen, for eksempel Asperger, ADHD og OCD

Det store spørgsmål er, hvad der er årsagen 
til, at vi, samtidig med at vi har udvidet vores 
normalitetsbegreb, finder en række nye dia-
gnoser på børn, som ikke umiddelbart passer 
ind i den »normale« ramme? For det første 
har vi i dag langt mere fokus på børn og 
dermed også på de særlige behov, visse børn 
kan have. Det er godt og i hvert fald bedre 
end i tidligere tider, hvor mange børn i skolen 
fik lov til at sidde på bageste række, hvis de 
ikke forstyrrede undervisningen, ellers blev 
de sat uden for døren! Og måske er der rent 
faktisk, hvad vi ikke rigtig ved, flere børn, der 
udvikler psykiske sygdomme, og derfor flere, 
der skal i behandling. Der er heller ingen 
tvivl om, at vor faglighed er langt bedre end 
tidligere, så vi får »fanget« flere børn med re-
elle vanskeligheder. Med andre ord: Vi finder 
faktisk flere børn med særlige behov.

Bagsiden af medaljen er her, at vi så måske 
finder for mange. Børn, som burde kunne 
være i det almindelige institutions- og klas-
semiljø, måske blot med en form for mindre 

støtte? Og på den negative side er også, at 
der er forældre, som i deres iver efter at få 
det bedste til deres barn, som har svært ved 
at klare miljøet i en skole eller børnehave, 
ligefrem efterlyser en diagnose, der giver 
ekstra resurser. Så ingen tvivl om, at der er en 
risiko for overdiagnosticering. Men risikoen 
for underdiagnosticering er også enorm. Og 

paradoksalt nok fungerer »virkeligheden« 
sådan, at mens man nu atter ønsker tilbage-
holdenhed med diagnoserne, ja, så kræver 
det kommunale system klare diagnoser, før 
der kan tildeles ekstra, nødvendige resurser.

Det kan være til barnets bedste at få en 
diagnose og få en relevant hjælp og under-
visning uden for klassen. Og i nogle tilfælde 
også på sin plads med medicinering. Hvordan 
afgør man, hvornår det ene er »rigtigt« og 
mere rigtigt end det andet? Det er i virkelig-
heden her, det svære valg skal træffes, der 
ligger langt ud over økonomisk kassetænk-
ning, ideologiske felttog og tomme klicheer. 
Hvornår er afkategorisering, og hvornår er 
diagnose det bedste for et givet barn? Der er 
brug for begge dele, medmindre man altså 
insisterer på, at der kun er plads til enten sort 
eller hvidt.

Modstanden mod diagnoser indeholder til-
syneladende et forsvar for dem, som har brug 
for hjælp og støtte, og det kan sådan set være 
godt og er tit på sin plads. Men resultatet 
bliver nemt arrogance over for de selvsamme 
mennesker. Derfor er det et problem, hvis vi 
opererer med en forenklet anskuelse om, at 
diagnoser er af det onde. Det bliver til en helt 
unødvendig forenkling. Og det er bestemt 
ikke noget, som højner den faglige kvalitet i 
det sociale og pædagogiske arbejde.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

›  JOHN AASTED 
HALSE                             
AUTORISERET PSYKOLOG, 
FORFATTER, TIDLIGERE 
FORMAND FOR BØRNS 
VILKÅR OG MEDLEM AF 
BØRNERÅDET

Derfor er det et pro-
blem, hvis vi opere-
rer med en forenklet 
anskuelse om, at 
diagnoser er af det 
onde. Det bliver til 
en helt unødvendig 
forenkling.
John Aasted Halse
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8. december 2020 | kl. 10.05

»Faldet skal have en vis størrelse for at være 
statistisk signifikant, og det er det. Faldet 
er stort«.

Sådan lyder det fra forskningsleder på 
den danske del af Timss-undersøgelsen 
Christian Christrup Kjeldsen.

Fra forskningslederen lyder det, at det 
ikke er de fagligt svageste elever, der står 
for faldet i den nye Timss-undersøgelse. 
Faldet er jævnt fordelt over grupperne af 
elever og især overraskende i gruppen af de 
dygtigste elever.

»Timss-undersøgelsen viser også, at am-
bitionen om at gøre betydningen af elevernes 
sociale baggrund mindre i skolen ikke er lyk-
kedes. Det har man talt om siden 1960'erne, 
fordi eleverne med den socialt dårligste bag-
grund kunne blive dygtigere og dermed få 

flere muligheder, hvis det kunne lykkes at 
løfte dem. Gruppen af de allerdygtigste ele-
ver er heller ikke vokset – tværtimod«.

Færre mål, mere frihed
I DLF ærgrer man sig over de danske elevers 
fald i matematik i Timss. Det fortæller for-
mand for undervisningsudvalget i DLF Re-
gitze Flannov. 

»Vi ved jo godt, at nogle af de elementer, 
vi indførte med folkeskolereformen, ikke rig-
tig har vist effekt. Det viser evalueringerne 

indtil nu. Så dette kommer efter en lang 
række af målinger, der ikke viser effekt. Det 
må føre til, at vi hurtigst muligt må foretage 
nogle ændringer. I samarbejde med Under-
visningsministeriet og KL peger vi alle på, at 
der skal ske nogle ændringer. Der skal være 
mere frihed til de professionelle i skolen i for-
hold til at gøre det, der virker. Det handler om 
at fjerne nogle af de centrale mål- og resul-
tatstyringsværktøjer, der har ført i en forkert 
retning«, siger Regitze Flannov. 
hl@folkeskolen.dk

Ny Timss-undersøgelse 
viser et betragteligt fald i 
matematik. DLF håber, det kan 
medføre ændringer i reformen.

Bekymrende fald i 
matematikresultater

4. december 2020 | kl. 07.30

Direktør: København svigter ikke nyankomne elever
Direktøren i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København, Tobias 
Stax, afviser kritikken fra hovedstyrelsesmedlem i DLF Katrine Fyl-
king, der anklager kommunen for at bryde reglerne for sprogstøtte til 
nyankomne udenlandske elever. Hun opfordrer derfor kommunen til at 
»rette op«, »så de er sikre på, at man lever op til lovgivningen«.

Hendes udtalelser kommer i kølvandet på, at Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet for nylig udsendte et hyrdebrev, hvor reglerne for 
undervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever blev ind-
skærpet over for landets kommuner.

Men hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i København genkender 
man ikke kritikken.

»Ud fra vores dialog med skolerne er det forvaltningens vurdering, 
at folkeskolerne i København allerede nu lever op til reglerne på områ-
det. Men som følge af hyrdebrevet sender vi snart en revideret vejled-
ning ud til skolerne, hvor det tydeligt fremgår, at basisundervisningen 
i dansk som andetsprog i et vist omfang skal ske uden for klassen«, 
skriver Tobias Stax.
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Matematikresultaterne er faldet betragteligt i den nyeste Timss-undersøgelse.

Timss 2019

Timss 2015

Timss 2011

Timss 2007
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8. december 2020 | kl. 14.41

700 millioner kroner på 
ekstra rengøring i 2020
Kommunerne kommer til at bru-
ge 700 millioner kroner på ekstra 
rengøring i 2020. Det viser en ny 
undersøgelse af kommunernes 
rengøringsindsats under corona, 
som KL har gennemført. »Vi har 
oprustet resurserne til rengøring 
med omkring 20 procent i år og 
gør rent som aldrig før«, siger 
Thomas Gyldal Petersen, for-
mand for KL's børne- og under-
visningsudvalg, på kl.dk. Ekstra 
rengøring for dagtilbud og skoler 
udgør 450 millioner kroner, hvor 
omkring to tredjedele er brugt 
efter sommeren.

9. december 2020 | kl. 04.32

Udflugt til testcenter 
endte med hadefulde 
beskeder til eleverne
En 9.-klasse fra Valhøj Skole i 
Rødovre tog på tur til det lokale 
covid-19-testcenter efter udmel-
ding om, at alle mellem 15 og 25 
år bør testes inden jul. Beslutnin-
gen tog eleverne sammen med 
deres lærer, der sørgede for også 
at vende det med elevernes foræl-
dre. TV2 Lorry var med klassen på 
tur og delte historien på sin Face-
book-side, og opslaget fik hurtigt 
stribevis af vrede Facebook-bru-
gere op af stolen, som mente, at 
man ikke som skole bør blande sig 
i, hvorvidt eleverne skal testes.  

9. december 2020 | kl. 13.49

Så frie bliver skolerne i Holbæk og Esbjerg
Alle partier i Folketinget har sagt ja til forslaget om at sætte skolerne i 
Holbæk og Esbjerg fri af statslige regler. »Hegnspælene« omkring for-
søget er nu aftalt, og kommunerne skal indgå såkaldte »velfærdsaftaler« 
med regeringen. Partierne understreger, at skolebestyrelsen, forældrene, 
eleverne og medarbejderne skal inddrages aktivt i de lokale processer, og 
at både skolebestyrelse og elevråd skal inddrages tidligt. Eleverne sikres 
derudover deres eksamen, men kommunerne kan ændre i tre prøver.

9. december 2020 | kl. 14.30

Ingen statsstøtte til 
Teach First
En stor del af Folketingets 
partier havde ytret støtte til 
at sætte Teach First Danmark 
på finansloven, men alligevel 
kom der ingen statsstøtte til 
det omdiskuterede lærerud-
dannelsesprogram i denne om-
gang. Statsstøtten skulle have 
erstattet den fondsstøtte, som 
har finansieret opbygningen af 
Teach First Danmark. Direktør 
i Teach First Danmark Jesper 
Bergmann ærgrer sig over be-
slutningen, men glæder sig over 
at have været i betragtning til 
en plads på finansloven. 

6. december 2020 | kl. 20.02

Seksualundervisning 
og kultur i skolen i 
finanslovsaftalen
Selvom folkeskolen drives kommu-
nalt, så er skoleområdet alligevel 
nævnt et par gange i regeringen og 
støttepartiernes nyligt fremlagte 
finanslov. Der afsættes blandt an-
det fem millioner kroner til styrket 
seksualundervisning, og så er par-
tierne blevet enige om en børne- 
og ungepakke til kulturindsatser 
på 185 millioner kroner i perioden 
2021-2024. Den indeholder ti 
millioner årligt i 2021-2024 til 
den såkaldte huskunstnerordning 
– hvilket svarer til omtrent en for-
dobling af ordningen.

SÅ MANGE PENGE FÅR DIN KOMMUNE TIL 
EKSTRA LÆRERE NÆSTE ÅR

FIK DU  
LÆST: 

Alle Folketingets partier er nu blevet enige om »hegnspælene« for frihedsforsøget 
på skolerne i Holbæk og Esbjerg.
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MASTER I IDRÆT OG VELFÆRD
LÆS MERE
www.idraet-velfaerd.science.ku.dk 

ANSØGNINGSFRIST: 1. juni 2021.

INFORMATIONSMØDE: 22.4.2021 kl. 17-19.
Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 Kbh.N

STUDIESTART: 1.9.2021.

KONTAKT: Pia Hansen
Telefon: 3532 0821
Mail: phansen@nexs.ku.dk

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk 
akti vitet til udvik ling af danskernes vel-
færd, så er en master i Idræt og Velfærd 
sikkert noget for dig.
På studiet udvikler du kompetencer til at ana-
lysere de samfundsmæssige problemstillinger, 
der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sund-
hed. Målet er at bruge din viden i udviklingen 
af befolkningens velfærd. Uddannelsen er til-
rettelagt som deltidsstudium over to år.

Undervisningen bliver tilrettelagt på hele 
dage (fredage) sup ple ret med internater (fre-
dag-lørdag). Uddannelsen omfatter 1 årsværk 
opdelt i 4 moduler på hver 15 ECTS:

Modul 1 Idræt som sundhedsfremme

Modul 2 Idræt, velfærd og politik

Modul 3 Krop, bevægelsespsykologi og pæ-
dagogik i professionel praksis

Modul 4 Masterprojekt

En forskningsbaseret videreuddannelse

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  i d r æ t  o g  e r n æ r i n g
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7. december 2020 | kl. 15.02

De ældste elever hjemsendt i 
69 ud af 98 kommuner

5.-9.-klasserne er hjemsendt og skal 
modtage fjernundervisning i 69 af landets 
kommuner. Hjemsendelserne kommer i køl-
vandet på et stigende smittetal, som ifølge 
statsminister Mette Frederiksen skal under 
kontrol inden juleferien, hvis ikke corona-
epidemien skal løbe løbsk. 

»Vi ser, at smitten er hos de unge og i 
familierne. Skal vi have bugt med den, er vi 
nødt til at lukke skolerne ned«, lød det fra 
direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Bro-
strøm ved pressemødet den 7. december.

»Man får lidt tidligere juleferie, men vi 
vil gøre alt for, at skolerne kan åbne op igen 
efter nytår«. 

På pressemødet lød det, at man nøje 
overvejer så stort et tiltag som at lukke sko-
ler, at der er fundet smitte blandt børn helt 
nede i 5. klasse, og at smitten i højere grad 
nu spreder sig til ældre og sårbare.

»Der er meget, der tyder på, at smitten 
ikke nødvendigvis er i skolerne, men lige så 
meget uden for i fritidsaktiviteter. Når det 
så er sagt, så ser vi også skoleudbrud både 

10. december 2020 | kl. 04.00

Smittetallet stiger blandt grundskolelærere
Da en elev på Glostrup Skole blev testet positiv, lovede smitteopspo-
ringsenheden at kontakte skolen. Det skete bare ikke – med det re-
sultat at lærer Anette Krongaard nåede at være på arbejde med smit-
te, så alle hendes klasser og nærmeste kolleger måtte hjemsendes. 

Og smitten stiger fortsat blandt grundskolelærere. I de første man-
ge uger af skoleåret lå folkeskolelærerne ikke højt i smittestatistikken, 
men nu er andelen af grundskoleansatte, der har haft en positiv test, 

næsten 40 procent højere, end andelen er i befolkningen generelt. 
Statens Serum Instituts opgørelser siger dog ikke noget om, hvor-
vidt smitten er sket på arbejdspladsen eller et andet sted, men 
Anette Krongaard er helt sikker på, at hun er blevet smittet af en 
elev i en af sine klasser, og hun har også – som Danmarks Lærer-
forening opfordrer til – meldt covid-19 som mulig arbejdsskade via 
sin arbejdsgiver, for det tilfælde at der skulle komme senfølger. 

os på at holde så meget af dansk erhvervsliv 
– herunder produktionen - åben som overho-
vedet muligt«, sagde hun og tilføjede:

»Der betyder det selvfølgelig noget, 
om man kan få passet sine børn, så man 
kan komme på arbejde. Der ved vi, at der i 
mange familier er et knæk i midten af fol-
keskoletiden, hvor børn lettere kan være 
hjemme«.
abr@folkeskolen.dk

i udlandet og i Danmark«, siger Søren Bro-
strøm.

Også en økonomisk beslutning
Mette Frederiksen understregede, at man ud 
over at kigge på folkesundheden har taget 
beslutningen om at lukke skolerne netop for 
5.-9. klasse ud fra en samfundsøkonomisk 
betragtning.

»Vi har igennem hele forløbet bestræbt 

T E M A  C O R O N A

Foto: iStock/dam
ircudic

De ældste klasser er sendt hjem og skal modtage fjernundervisning i 69 af landets 98 kommuner.

Høje smittetal har sendt 5.-9. klasse hjem til fjernundervisning i 69 kommuner. 
Beslutningen bunder i både smitte i aldersgruppen og hensynet til økonomien.
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27. november 2020 | kl. 12.45

Nu starter arbejdet med at ændre 
læreruddannelsen
Danske Professionshøjskoler, KL, Lærerstuderendes 
Landskreds og Danmarks Lærerforening udgør den grup-
pe, som skal stå for at videreudvikle læreruddannelsen. 
Sådan lyder det fra Uddannelses- og Forskningsministe-
riet, der også har valgt at etablere en dialoggruppe, hvor 
læreruddannelsens øvrige interessenter er repræsenteret. 

Målet med at ændre læreruddannelsen er i sidste 
ende bedre lærere til den danske folkeskole, men for 
regeringen og uddannelses- og forskningsministerAne 
Halsboe-Jørgensen betyder det, at der skal mere praksis 
ind i læreruddannelsen.

»Der er nogle udfordringer med læreruddannelsen, 
som vi skal se på. For mig er det vigtigt, at udviklings-
gruppen trækker på egne erfaringer. Vi skal gøre lærerud-
dannelsen bedre ved at fokusere på undervisning, praksis 
og læring. Her er jeg sikker på, at de, der arbejder med 
uddannelsen til daglig, har nogle gode forslag«, siger Ane 
Halsboe-Jørgensen.

Foto: Jens H
onoré

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen vil trække på 
praksiserfaringer i arbejdet med ændringer af læreruddannelsen.

2. december 2020 | kl. 10.30

Endnu et samråd om Muhammed-
tegninger

Selvom Pernille Rosen-
krantz-Theil svarede på 
spørgsmål i en time om 
sin holdning til Muham-
med-tegninger i under-
visningen, var der ikke 
tid til at komme i mål 
med diskussionen. Det mener Det Konservative 
Folkepartis undervisningsordfører, Mai Mercado, 
som har indkaldt ministeren til endnu et sam-
råd. »Det var en kort drøftelse, og folk talte rigtig 
længe. Vi kom aldrig i dybden med noget, og vi 
sad tilbage med masser af ubesvarede spørgs-
mål bagefter. Derfor giver det god mening at tage 
endnu en drøftelse af det«, siger Mai Mercado.

2. december 2020 | kl. 09.50

Forbud mod blandede klasser 
rammer valgfag hårdt

Fjernundervisning i håndværk og de-
sign, billedkunst, madkundskab og mu-
sik er en svær disciplin. Men det er kon-
sekvensen for lærere i de kommuner, 
som er ramt af regeringens restriktio-
ner. Skoler blander klasser, og flere sko-
ler i Københavnsområdet blander også 
elever mellem skoler, for at eleverne kan 
få opfyldt deres ønske om et specifikt 
valgfag, men det er ikke muligt med 
regeringens forbud mod undervisning 
på tværs af stamklasser. DLF opfordrer 
derfor undervisningsministeren til, at 
alle valgfagsprøver i år kan aflyses.

2. december 2020 | kl. 14.45

Venstre kritiserer forslag om 
forlængelse af nødlov

Pernille Rosenkrantz-Theil har bedt Folke-
tinget om forlængelse af den nødlov, som 
i marts gav hende særlige beføjelser som 
følge af coronapandemien. Men ifølge un-
dervisningsordfører i Venstre Ellen Trane 
Nørby er forslaget udtryk for regeringens 
forsøg på at beholde magten. »Det hænger 
jo tæt sammen med epidemiloven, hvor 
regeringen også har lagt et forslag frem, 
som grundlæggende giver endnu mere 
magt til statsministeren og sundhedsmi-
nisteren. Og det giver endnu mere tvang«, 
siger Ellen Trane Nørby. Undervisnings-
ministeren har bedt om forlængelse indtil 
den 16. november 2021.

Foto: Freja G
rooss 
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DEBAT

Hen over efteråret er debatten om stigende 
pensionsalder intensiveret. Det skyldes vel-
færdsforliget helt tilbage fra 2006, som blandt 
andet betyder, at politikerne på Christiansborg 
hvert femte år, og altså her i 2020, skal forhol-
de sig til, om pensionsalderen skal sættes op.

I takt med at det politisk er blevet beslut-
tet at hæve pensionsalderen, er konsekvensen 
i sagens natur, at arbejdslivet er blevet læn-
gere. I samme periode er arbejdspresset ste-
get. Blandt folkeskolelærerne har vi oplevet 
det stigende arbejdspres gennem for eksem-
pel reduceret forberedelsestid samt manglen-
de hjælp og støtte i forbindelse med inklusion 
af elever fra specialtilbud.

Det er meget svært at få øje på, at det gi-
ver ret meget mening at tale om højere pensi-
onsalder, uden at vi samtidig forholder os til 
spørgsmålet om, hvordan det skal kunne la-
de sig gøre i praksis. Hvilke forandringer er 
nødvendige, hvis alle skal kunne holde til et 
helt, og længere, arbejdsliv? Nogle interessan-
te emner kunne for eksempel være bedre mu-
ligheder for efteruddannelse, bedre sammen-
hæng mellem arbejdslivet og familielivet el-
ler en grundlæggende bedre balance mellem 
krav og resurser i forhold til arbejdsopgaver. 
Nogle vil sikkert mene, at det kan lyde dyrt, 
men det bliver helt sikkert dyrt både økono-
misk og menneskeligt, hvis mange ikke kan 
holde til et helt arbejdsliv.

I Danmark har vi siden 1980’erne opbyg-
get og udbygget arbejdsmarkedspensionerne. 
Det betyder, at langt de fleste lønmodtagere 

vil kunne have en rimeligt fornuftig økonomi 
i pensionisttilværelsen, det skal vi være gla-
de for. Fremover bør vi i højere grad koncen-
trere os om at indrette arbejdslivet, så det bli-
ver et godt arbejdsliv for alle. Et godt arbejds-
liv er for mange en vigtig del af det at have et 
godt liv.

Debatten fortsætter i 2021, blandt andet 
i forbindelse med overenskomstforhandlin-
ger til foråret. Vi skal insistere på, at når der 
debatteres stigende pensionsalder, ja, så skal 
det samtidig debatteres, hvilke konkrete ini-
tiativer der skal iværksættes undervejs i ar-
bejdslivet. Danmarks Lærerforening bidrager 
gerne med konkrete forslag, der kan forbed-
re medlemmernes arbejdsliv. 

Nogle vil sikkert 
mene, at det kan 
lyde dyrt, men 
det bliver helt 
sikkert dyrt både 
økonomisk og 
menneskeligt, 
hvis mange ikke 
kan holde til et 
helt arbejdsliv.

DLF MENER
THOMAS ANDREASEN, FORMAND 
FOR ARBEJDSMILJØ- OG 
ORGANISATIONSUDVALGET I DLF

Alle skal kunne 
holde til et helt 
arbejdsliv  

Emma Amira Hansen, efterskoleelev

Du kan gøre en 
kæmpe forskel for 
dine elever, så tag 
en dyb indånding

Jeg har altid haft det svært i skolen, det 
har altid været svært for mig med det 
faglige. Jeg fik det tjekket i 2018, og det 
viste sig, at jeg har dårlig arbejdshu-
kommelse. Jeg gik på en skole fra 2017 
til 2019. Jeg havde en lærer, der ikke 
forstod, hvorfor jeg ikke kunne finde 
ud af det faglige.

Halvvejs i 8 klasse skiftede jeg skole. 
Jeg fik en lærer, der forstod mine fag-
lige problemer, og som kunne hjælpe 
mig til, at det hele blev bedre. Jeg be-
sluttede mig for at tage mig sammen 
og spørge om hjælp og håbe på det 
bedste. Denne lærer kunne se, hvad jeg 
i virkeligheden havde brug for, hun var 
en forstående lærer i forhold til de fag-
lige problemer, men også det mentale 
efter den hårde oplevelse.  

Denne lærer var uden tvivl den 
bedste lærer, jeg nogensinde har haft 
og nogensinde har kunnet ønsket mig 
at få. Hun gjorde alt, hvad man ville 
ønske, en lærer skal kunne og gøre for 
en elev som mig. 

Jeg har delt min oplevelse, fordi jeg 
håber, at nye og gamle lærere eventuelt 
kan få et indblik i elevens synspunkt. 
Tag endnu en dyb indånding, og lad 
være med at gøre det på den hårde 
måde. Prøv i stedet igen den stille og 
forstående måde. Jeg håber, at min 
historie vil hjælpe nye og gamle lærere 
med at se ind bag facaden på den en-
kelte elev og huske, at vi alle sammen 
har en grund til at være, som vi er.

Læs hele indlægget på 
folkeskolen.dk/1860395 
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Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg 
(højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. 
Debat fra folkeskolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Åbent brev til Børn og Familieudvalget 
i Esbjerg Kommune

Den ekskluderende inklusionslov

Kredsstyrelsen, Esbjerg Lærerforening

Sas Popovic, kandidat til Borgerrepræsentationen for Radikale Venstre, København 

Når nu I skal til at drøfte retningen og ram-
merne for frisættelsen af folkeskolerne i 
Esbjerg Kommune, så håber vi inderligt, at I 
vil holde folkeskolelovens formålsparagraf op 
som jeres primære pejlemærke. I formålspa-
ragraffen beskrives nemlig kernen i skolens 
opgave, hvorfor vi driver skole, hvordan der 
skal samarbejdes mellem skole, forældre og 
elever – og hvem der har ansvaret for kvali-
teten i undervisningen. At nå ind til kernen i 
skolens opgave kræver tid, ro og frihed til at 
lade den fagprofessionelle dømmekraft få et 
større råderum.

Bedre tid opnås delvist ved at skrælle 
unødigt og meningsløst bureaukrati og da-

taindsamling bort, men dette vil ikke kunne 
gøre det alene. Da man med folkeskolere-
formen skruede op for elevernes timetal, 
blev det finansieret ved at lade lærerne og 
børnehaveklasselederne undervise markant 
flere timer. Det fik den uheldige konsekvens, 
at undervisningen blev mere standardiseret, 
mindre varieret, og selvom det smerter os 
som lærere at indrømme, så blev den også 
mere kedelig. Hvis lærere og børnehaveklas-
seledere skal levere undervisning af højere 
kvalitet og bedre trivsel for eleverne end det, 
de leverer i dag, så kræver det simpelthen 
mere tid til forberedelse, teamsamarbejde, 
et tæt skole-hjem-samarbejde og deltagelse 

i klassens sociale arrangementer. Det er en 
utopi at forestille sig, at man kan levere un-
dervisning af topkvalitet i 27-29 lektioner om 
ugen i klasser, hvor man står alene med ikke 
bare rigtig mange børn, men også med den 
store og komplekse opgave, det er at inklu-
dere alle, så de føler sig som en værdifuld del 
af fællesskabet. Derfor håber vi, I vil være 
ambitiøse og gribe denne enestående chance 
til at tænke i kvalitet frem for kvantitet. Det 
kan, som vi ser det, ikke lade sig gøre uden 
at sænke elevernes timetal til et niveau som 
det, de havde før reformen. Vi oplever, at det 
også er det, elever og mange forældre sukker 
efter. Læs hele brevet på elf100.dk

Debatten om inklusionsloven i folkeskolen 
har rullet on og off i lang tid. Der kommer 
dog gradvist flere og flere kritiske artikler 
og opråb mod inklusionsloven. Selv den 
retorisk begavede journalist Clemens har 
haft temaet oppe nogle gange i programmet 
»Debatten«. Jeg vil nu forsøge at lave en 
Sofie Linde med inklusionsloven og påstå, 
at inklusionsloven er mere ekskluderende, 
end den er inkluderende. Intentionen med 
inklusionsloven er god, men desværre kan 
ikke alle børn inkluderes på normalområ-
det, eller som en lærer engang sagde: Teo-
retisk som en kæmpe, men praktisk som 

et misfoster. Det smerter at høre om børn, 
der i inklusionens – og besparelsens – navn 
på ubestemt tid er stavnsbundet i en almin-
delig klasse på en almindelig folkeskole, og 
det i hele landet. 

Taberne er lærerne, der går ned med 
stress, de andre elever, der udvikler stress, 
fordi eleverne ikke ved, hvornår og hvem 
der får en på hovedet, og selvfølgelig det 
udfordrede barn, der godt kan se, at det er 
anderledes i forhold til de andre elever. Jeg 
har hørt om klasser, der er opløst på grund 
af massive inklusionsudfordringer, idet de 
resursestærke forældre tager deres børn ud 

og vælger en privatskole eller en naboskole, 
og det er et stort samfundsmæssigt neder-
lag for alle. Jeg har selv en række forslag, 
som kan findes sammen med dette indlæg 
på folkeskolen.dk. Men hvordan skal vi 
imødekomme en »revidering« af inklusions-
loven, som lærere, pædagoger og forældre 
råber efter? Hvor fungerer det? Hvad siger 
børnehaveklasselederne, skolelederne, 
psykologerne og andre politikere? Hvor og 
hvordan kan vi gøre det bedre for vores ele-
ver, forældre og medarbejderne på skolen? 
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Daværende statsminister Helle Thorning-
Schmidt (Socialdemokratiet) sparede ikke på 
lyrikken.

Det var i 2012, og fra Folketingets talerstol 
løftede hun sløret for de storslåede socialdemo-
kratiske visioner om den nye nordiske skole, 
der ville gøre den danske folkeskole til en lige 
så stor succes, som nyt nordisk køkken var 
blevet det i restaurantverdenen. 

»Matematikken er flyttet fra klasselokalet til 
skolens sløjdlokale. Her er Emil i gang med at 
bygge et fuglehus sammen med tre andre fra 
klassen. Der er lugten af træet, lyden af saven 
og den rette vinkel på fuglehusets tag. Jeg tror, 
at det får Pythagoras’ læresætning til at hænge 
lidt bedre fast«, fabulerede regeringslederen.

Men Pythagoras satte sig ikke bedre fast. 
Succesen for de store visioner, der blev døbt 
folkeskolereformen, udeblev totalt efter en 
lærerlockout og vedtagelsen af den forhadte 
lov 409, der førte til, at lærerne fik mange flere 
undervisningstimer.

Det fremgik med al ønskelig tydelighed, da 

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd tilbage i januar fremlagde sin afslut-
tende evaluering af folkeskolereformens ele-
menter. Ligesom i ministeriets egne løbende 
redegørelser, i de nationale test og trivselsmå-
linger var konklusionen klar: Ingen fremgang 
at spore. Og som om det ikke var nok, fulgte 
for nylig lidt af en chokerende øjenåbner, der 
medførte, at kritikken atter haglede ned over 
folkeskolereformen. Den internationale Timss-
undersøgelse afslørede nemlig, at danske 
4.-klasseelever – der altså startede i skole, efter 
at reformen trådte i kraft – er markant dårli-
gere til matematik, end 4.-klasserne var i 2015 

Ikke til at hugge eller stikke i
Reformens forskellige elementer som eksem-
pelvis en længere, varieret skoledag, 45 minut-
ters daglig bevægelse, flere timer i dansk og 
matematik, lektiehjælp og faglig fordybelse, 
åben skole og understøttende undervisning var 
ikke at spore i elevernes resultater. Og derfor 
er det også en kendsgerning, at det – seks år 

 Mens vi venter 
på ministeren

Folkeskolereform:

Politikere og lærere har længe kaldt folkeskolereformen 
for makværk uden effekt, og lige så længe har det prellet af på 
socialdemokraterne. Indtil nu. Nu tyder det på, at budskabet er  

ved at sive ind hos undervisningsministeren.

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER  •  ILLUSTRATION: ADRIÀ FRUITÓS

»Nu er vi kommet 
så langt, at man er 
klar til at kigge på 
en gennemgribende 
ændring af det 
makværk, man 
lavede. Og det er 
faktisk et stort skridt 
på vejen«. 
Jacob Mark, 
undervisningsordfører for  
Socialistisk Folkeparti
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efter reformens ikrafttræden – endnu ikke er 
lykkedes at leve op til måltallene om, at for 
eksempel mindst 80 procent af eleverne skal 
være gode til at læse og regne i de nationale 
test, ligesom andelen af elever med dårlige 
resultater i læsning og matematik heller ikke 
er mindsket som planlagt. Og hertil kommer, 
at elevernes trivsel heller ikke er forbedret.

Men børne- og undervisningsminister Per-
nille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) var 
ikke til at hugge eller stikke i tilbage i januar.

»Vi forventede jo egentlig, at det gik værre. 
For det meste, når man laver en reform, så 
kommer det til at gå værre i nogle år – og så 
bliver det bedre. Sådan er det hen over det 
internationale landskab«, lød budskabet fra 
ministeren, da hun gik på tv og med næb og 
kløer forsvarede reformen, alt imens den po-
litiske kritik haglede ned over hende fra både 
højre og venstre.

Men så kom corona.
Om den verdensomspændende pandemi og 

skolernes måde at håndtere udfordringerne 
på har påvirket ministerens overvejelser, skal 
være usagt – men efter sommerferien har iagt-
tagere i hvert fald med forbavselse kunnet 
konstatere, at der tilsyneladende er både grøde 
og bevægelse i de ministerielle overvejelser om 
skolereformens fremtid. I hvert fald retorisk.

»Det bedste samråd nogensinde«
Først kunne den konservative ordfører Mai 
Mercado i september glædestrålende meddele 
på Twitter, at hun netop havde været til det 

bedste samråd i Folketinget måske nogensinde. 
Her havde undervisningsministeren nemlig 
meddelt, at hun var klar til at starte forhandlin-
ger om de elementer i reformen, der ikke fun-
gerer godt nok – som for eksempel understøt-
tende undervisning og de tvungne lektiecaféer.

I forvejen er Pernille Rosenkrantz-Theil 
ikke kendt for at formulere sig i vage vendin-
ger, og midt i november skar hun så på sin 
karakteristiske facon tingene ud i pap, da 
Liberal Alliances Henrik Dahl i folketingssalen 
spurgte hende, om tiden er inde til at erken-
de, at reformerne af folkeskolen er slået fejl, 
og om det mon er tid at gentænke, hvordan 
folkeskolen bliver drevet.

»Ja, jeg synes, vi skal spise elefanten bidvis, 
det plejer at være en god idé, men jeg mener 
faktisk også, at der skal være ændringer af ele-
fantstørrelsen på folkeskoleområdet. Det har 
også både lærere, forældre, elever og ledere 
efterspurgt i årevis, og det synes jeg, vi skal 
imødekomme«, lød pludselig de nye toner fra 
undervisningsministeren.

Svaret var markant og overraskede mange, 
efter at socialdemokrater i årevis har nægtet 
overhovedet at indgå i nogen som helst diskus-
sioner om eventuelle ændringer af reformen.

Og nok har Henrik Dahl også noteret sig 
de nye toner i ministerens svar. Men hvad 
hun egentlig lægger op til, er stadig uklart, 
siger han.

»Hun gør det, hun tit gør. I stedet for at 
svare kaster hun sig ind i noget semantik 
og polemik. Det holder selvfølgelig kritiske 

spørgsmål fra døren. Men hvis der ikke er 
nogen bevægelse efterfølgende, så kommer 
kritikken. Det, hun ender med at sige, er jo, 
at der er brug for meget store ændringer, og 
sagen er jo også, at reformen ikke har opfyldt 
sit formål. Jeg håber bestemt på, at der sker 
et eller andet – men jeg synes altså, at det har 
svært ved at komme op i fart«, siger han.

Udsættelse skabte irritation
Uklarheden blev ikke mindre, da ministeren 
ugen efter pludselig bekendtgjorde, at hun 
udsatte sin længe ventede, sidste redegørelse 
om folkeskolereformen til foråret med henvis-
ning til corona.

Det skabte irritation hos Venstres ordfører, 
Ellen Trane Nørby, der mener, at det gælder 
om at komme i gang med forhandlinger om 
reformen hurtigst muligt – for justeres, det 
skal den.

»Jeg oplever, at vi har haft en socialdemokra-
tisk regering i halvandet år, og der har ikke væ-
ret grænser for, hvor stort man har slået emner-
ne op, når man har talt med medierne, men når 
vi sidder i forhandlingslokalerne, bliver tingene 
bare udskudt gang på gang på gang på gang«, 
sagde Ellen Trane Nørby til folkeskolen.dk.

Fagbladet Folkeskolen har forsøgt at få 
undervisningsministeren til at uddybe sine 
udtalelser om »ændringer af folkeskolen i 
elefantstørrelse«. Det har hun ikke ønsket, og 
foreløbig ved heller ingen blandt de øvrige 
politiske partier på Christiansborg, hvad hun 
mere konkret måtte have i sinde. Men alle har 
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noteret sig ministerens nye retorik om folke-
skolereformen – og venter nu spændt.

Men det står dog efterhånden klart, at der 
nu også blandt socialdemokrater er en vok-
sende erkendelse af, at skolereformen ikke har 
haft den ønskede effekt. Ifølge fagbladet Folke-
skolens oplysninger er det socialdemokratiske 
fokus især rettet mod de svageste elever – og 
den kendsgerning, at »vi ikke har en skole i 
dag, som er i stand til at få alle børn med«, som 
det udtrykkes.

Den socialdemokratiske tænkning går især 
på, hvad der kan gøres for at skabe en mere 
varieret undervisning, der især skal komme 
de elever til gode, »der skal føle og bevæge sig 
mere end at sidde stille«, som det udtrykkes. 
Der skal insisteres på en større praksisfaglig-
hed og undervises på flere forskellige måder, 
så er hvervs- og håndværksmæssige kvalifika-
tioner understøttes – til gavn for de elever, 
der i dag ikke finder sig godt til rette i skolen, 
hedder det.

»Ministeren kan læse skriften på væggen«
Socialistisk Folkepartis undervisningsordfø-
rer, Jacob Mark, er overbevist om, at der skal 
forhandles om reformen efter nytår, og han 
påpeger, at forhandlingerne kommer til at ligge 
i tæt sammenhæng med forhandlingerne om 
at afskaffe de nationale test i deres nuværende 
form til fordel for et nyt bedømmelses- og eva-
lueringssystem.

»Det er faktisk ret opsigtsvækkende, det, 
der sker nu. Jeg tænker, at ministeren jo også 

godt kan læse skriften på væggen. Så jeg føler 
mig egentlig ret fortrøstningsfuld. Nu er vi 
kommet så langt, at man er klar til at kigge på 
en gennemgribende ændring af det makværk, 
man lavede. Og det er faktisk et stort skridt 
på vejen«, siger han.

Jacob Mark hæfter sig samtidig ved, at 
Pernille Rosenkrantz-Theil har lovet ham, at 
to nye forsøg med total frihed til folkesko-
lerne i Holbæk og Esbjerg ikke må stå i vejen 
for grundlæggende frihedsgrader for alle 
andre skoler.

»Da jeg blev valgt til Folketinget for fem år 
siden, stod vi meget alene med synspunktet 
om, at der var brug for ændringer efter det 
jerngreb, som skolen har været holdt i. Vi øn-
sker mulighed for at gøre skoledagen kortere, 
flere timer med to voksne, mere forberedelses-
tid til lærerne – og at man ikke styrer fagræk-
ken så stramt som nu. Og i dag er stort set hele 
folkeskoleforligskredsen – i en eller anden grad 
– rykket derhen. Ikke at vi er enige om alt, men 
vi er meget enige om, at der er brug for flere 
frihedsgrader til skolerne, og så må vi se, hvor 
langt vi kan komme«, siger Jacob Mark.

Dygtige lobbyister
Også Mai Mercado har bidt mærke i ministerens 
nye signaler, efter at hun i januar pure afviste 
enhver snak om ændringer af skolereformen. 

Hun påpeger, at socialdemokraterne ellers 
ikke på noget tidspunkt har villet anerkende 
kritikken af for eksempel de lange skoledage og 
den understøttende undervisning. Men nu er 

der nye signaler, og Mai Mercado forklarer det 
blandt andet med, at stærke interessenter – som 
for eksempel Danmarks Lærerforening – gør »et 
godt stykke lobbyarbejde« over for ministeren.

»Det er et fremskridt, at hun nu har lovet, 
at der skal ske noget, efter at der så længe har 
været den store grad af lukkethed og modstand 
mod ændringer. Jeg må foreløbig regne med, at 
hun mener det, hun siger – og at hun følger de 
nye toner op med handling. Når vi ikke presser 
hårdere på lige nu, så er det i erkendelse af, at 
der er en række coronaopgaver, der skal hånd-
teres«, siger Mai Mercado.

Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten – der ikke er 
med i forligskredsen om folkeskolen – håber 
til gengæld, at han kan lokke ministeren til at 
skubbe folkeskolen i den rigtige retning ude-
lukkende sammen med Enhedslisten og de 
øvrige støttepartier.

»Regeringen bør på et tidspunkt komme til 
den erkendelse, at hvis man for alvor skal have 
vendt udviklingen på folkeskoleområdet, så er 
man altså nødt til at føre politik med nogle an-
dre end de borgerlige«, fastslår han.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen har 
derimod ikke de store forventninger til nye 
forhandlinger om reformen i det hele taget.

»Man kan jo alligevel ikke ændre tingene med 
et snuptag. Undervisning er komplekst, for det 
handler i bund og grund om relationen mellem 
elev og lærer. I den bedste af alle verdener giver 
vi folkeskolen ro og justerer hen ad vejen – men 
det kommer jo nok ikke til at ske«. 
ebm@folkeskolen.dk

26 X NEJ År efter år har undervisningsministeren måttet meddele 
Folketinget, at der med folkeskolereformen ikke var sket udvikling i 
hverken trivselsmåling eller testresultater. Det kulminerede sidste 
efterår med, at Pernille Rosenkrantz-Theil ud for samtlige 26 
punkter måtte svare »nej« til, at reformens mål var nået.
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Bad man her op til jul landets lærerværelser 
om at skrive ønskesedler til ændringer i folke-
skolereformen, ville der efter al sandsynlighed 
være særlig stor efterspørgsel efter kortere sko-
ledage. Og hellere i dag end i morgen.

Derfor vakte det også opsigt, da undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil før 
sommerferien i et interview med folkeskolen.
dk åbnede for, at »der kan være en værdi i«, 
at eleverne skal have færre timer på skolerne.

På Christiansborg tog især Socialistisk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 
imod budskabet med kyshånd, for endelig 
var der grobund for reelle forhandlinger om 
skoledagens længde, mente de.

Men efter sommerferien dalede forvent-

ningerne igen, da ministeren slog fast, at 
hun ikke forestillede sig, at »man skal have 
mindre tid samlet set til skolearbejde«.

»Det, jeg åbner for, er, at vi har fået 
nogle erfaringer nu med, at der er dele af 
elevgrupperne, som arbejder rigtig godt og 
koncentreret hjemmefra og får mere ud af 
undervisningen. Sigtelinjen er for mig, om 
vi i højere grad kan undervisningsdifferen-
tiere, så en større del af undervisningen kan 
foregå under andre rammer, hvis eleverne 
trives med det, end i dag«, lød det fra mini-
steren, som derved lod forstå, at hun ikke 
var upåvirkelig af skolernes håndtering af 
undervisningen under corona.

Men nu har ministeren gjort klart, at der 

er behov for »ændringer i elefantstørrelsen«, 
og det store spørgsmål er derfor, om hun i de 
kommende forhandlinger alligevel vil være 
indstillet på også at forhandle dette element, 
som står øverst på dagsordenen hos flere af 
partierne i folkeskoleforligskredsen. 

»For mig er det ikke mejslet i granit, hvor 
lang skoledagen skal være, absolut ikke. Men 
når vi står så fast på det, så er det, fordi jeg 
ikke har hørt nogen sandsynliggøre, hvordan 
man så sørger for, at man i stedet får mere 
ud af klokketimerne. Og det duer simpelthen 
ikke, at eleverne forlader folkeskolen uden at 
kunne læse og regne«, sagde ministeren på et 
samråd i september. 
ebm@folkeskolen.dk

Signalforvirring om lange skoledage

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER

Tidligere undervisningsminister Christine 
Antorini (Socialdemokratiet), der stod bag 
folkeskolereformen, har gjort en dyd ud af at 
holde sig langt væk fra debatten om folkesko-
len, i kølvandet på at evaluering efter evalu-
ering har konkluderet, at reformen ikke har 
haft effekt for elevernes faglighed og trivsel.

I december gjorde hun dog en undta-
gelse, da hun på en konference ærgrede sig 
over, at reformens understøttende undervis-
ning ikke fungerer godt nok. Ifølge den tid-
ligere minister var det aldrig planen, at den 
understøttende undervisning skulle være et 
fag på skemaet.

Det var tænkt til, at man meget mere 
fleksibelt kunne arbejde med at tilrettelægge 
dagen, fastslog den tidligere minister.

Men sådan er det langtfra gået alle ste-
der, og derfor var der også solid opbakning 
fra Danmarks Lærerforening, da Det Kon-
servative Folkepartis Mai Mercado i februar 
foreslog helt at afskaffe folkeskolereformens 
understøttende undervisning. Forslaget 
kom, efter at slutevalueringen af reformen 
slog fast, at der ikke kunne påvises nogen 
effekt af den understøttende undervisning 
for elevernes læring og trivsel.

Derfor bør den understøttende undervis-

ning skrottes, så skolerne selv kan bestem-
me, om de vil gøre skoledagen kortere, eller 
om de vil bruge flere resurser på tolærer-
ordninger, lød det fra Mai Mercado. 

Overvejelserne om at afskaffe den under-
støttende undervisning i den nuværende 
form er højt på dagsordenen hos Det Kon-
servative Folkeparti, når undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil indkalder til 
forhandlinger om folkeskolen – og selv har 
ministeren også åbnet for at se på de ele-
menter i reformen, der ikke virker. 
ebm@folkeskolen.dk

Opgør med understøttende undervisning
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M A S T E R U D D A N N E L S E 
I  L Æ R E P R O C E S S E R

E N  T VÆ R F A G L I G  U D D A N N E L S E
D E R  S K A B E R  F O R N Y E L S E 

Master i Læreprocesser vil give dit arbejde mere indhold og bedre kvalitet. 
Du vil styrke og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil forøge din 
teoretiske viden inden for læring og læreprocesser, organisationsudvikling, 
evaluering, professionsudvikling og praksisforandring.

MÅLGRUPPER SPECIALISERINGSMODULER

ENKELTFAG

De første to semestre er fælles for alle stu-
derende; på det tredje semester vælger man 
specialiseringsmodul:

1. Evaluering og kvalitetsudvikling
2. Forandringsledelse og arbejdsmiljø
3. Didaktik og professionsudvikling 

En række af uddannelsens moduler kan 
følges som enkeltfag. Du kan orientere 
dig om det aktuelle udbud på 
hjemmesiden. 

Uddannelsen retter sig mod en ræk-
ke forskellige faggrupper og pro-
fessioner. Den typiske deltager er 
beskæftiget med udvikling og for-

bedring af egen organisation 
eller har ansvar for andres 

oplæring, udvikling og læ-
ringsbetingelser.

Som eksempel kan næv-
nes sygeplejersker med 
uddannelsesansvar og 

undervisere med ansvar 
for pædagogisk nyud-

vikling og evaluering. Den 
retter sig endvidere mod per-

soner ansat i HR- afdelinger eller 
udviklingsafdelinger. 
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optagelse og priser
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Coronakonsekvenser for jævnaldrende
PlanBørnefonden har sammen med un-
dervisningsplatformen Clio udviklet et 
forløb til danske elever om covid-19-pan-
demiens konsekvenser for deres jævn-
aldrende rundtom i verden. »Ofte kan det 
være rigtig svært for børn og unge at for-
holde sig til katastrofer ude i verden, men 
her i 2020 har vi alle sammen været be-

rørt af covid-19. Selvom konsekvenserne 
ikke er de samme for børn i Danmark og 
for eksempel Mali og Burkina Faso, så er vi 
glade for, at vi med det her nye undervis-
ningsmateriale kan give elever et indblik i, 
hvordan pandemien har vidtrækkende kon-
sekvenser ude i verden«, forklarer PlanBør-
nefondens direktør, Dorthe Petersen.

Foto: PlanBørnefonden

Læs mere: planbornefonden.dk/nyt-undervisningsforloeb
-om-covid-19

Tag kontakt: facebook.com/ppjob.dk

Pårørende til unge med psykisk 
mistrivsel er trængte på jobbet 

Pårørende på Job er et nyt formidlings-
projekt, der fokuserer på at forebygge sy-
gefravær hos forældre til unge med men-
tale udfordringer som stress, angst og 
depression. Det er nemlig oftest sådan, at 
forældrene til unge med psykisk mistrivsel 
forsøger både at passe et job og at støtte 
de unge, og det kan føre til, at de selv får 
stress og må sygemeldes. Projektet ræk-
ker derfor ud til både den oversete gruppe 
af forældre og til deres arbejdspladser og 
ønsker at hjælpe pårørende til bedre vilkår 
på arbejdsmarkedet og guide ledere på 
arbejdspladserne, så de har redskaber til 
at støtte de pressede medarbejdere og 
forebygge sygefravær. 

I hver klasse befinder der sig i gennemsnit en eller to højtbegavede 
elever, men mange af dem bliver aldrig opdaget af deres lærere. Og 
derfor har undervisningsportalen YouGlobe publiceret et nyt gratis 
materiale med fokus på højtbegavede elever i udskolingen, der skal 
være med til at hjælpe læreren med at spotte netop denne elev-
gruppe. De højtbegavede elever kan nemlig virke uengagerede eller 
forstyrre undervisningen, og man kan derfor glemme at have øje 
for, at det kan skyldes, at de keder sig og derfor mangler motiva-
tion i skoledagen. Materialet er støttet af Undervisningsministeriet 
og kan hentes ganske gratis på hjemmesiden.  

Find tips og tricks:  elevkonsulenterne.dk/at-være-højtbegavet

Spot de højtbegavede elever

Foto: shironosov/iStock

Foto: Pårørende på Job

S

Hannah Maimin Weil er stifter og 
projektleder for Pårørende på Job: 
»Pårørende til de psykisk sårbare 
unge er en overset gruppe, der hver 
dag står i et uoverskueligt dilemma: 
At være to steder på én gang«.
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Faget livsduelighed 
giver fælles sprog 

Magleblik Skole har sat 
livsduelighed på skemaet. Det 
giver trivsel i klassen og lærer 
eleverne en masse om sig selv 
og deres kammerater. 

TEKST: HELLE LAURITSEN  •  FOTO: SARA GALBIATI

Tine Reinholdtsen fortæller om børnene på isflagen, mens 
eleverne giver hinanden rygmassage med bevægelser efter 
historien. Bevægelserne er skitseret på tavlen, og massa-
gen skal være behagelig, understreger læreren.

Lærer Tine Reinholdtsen er i gang med at for-
tælle om den farlige isflage. Eleverne i 1. klas-
se sidder to og to – den ene foran den anden. 
De skal nusse og massere makkeren efter hi-
storiens handling. På tavlen er bevægelserne 
tegnet – en flad hånd stryger over makkerens 
ryg – isflagen. Den driver af sted. Problemet 
er, at der sidder to børn på isflagen. De var 
ude på isen, faldt, og en isflage rev sig løs. Nu 
driver flagen i rasende fart mod vandhjulet, 
der ligner en ren knusemaskine. Bevægelsen 
på ryggen illustrerer det truende vandhjul. 
Heldigvis får børnenes far hakket en kæp 
med et meget stort søm ned i isflagen og kan 
så trække den ind på land. Børnene er reddet 
og giver far en stor krammer.

»Den, der sidder forrest, må gerne lukke 
øjnene og slappe af. Og den, der sidder ba-
gerst, skal huske at tænke på, hvordan det 
er at sidde forrest og få massage«, instruerer 
Tine Reinholdtsen.

Boing, boing, tap, tap, tap, lyder det plud-
selig højt under fortællingen. En dreng går op 
i historien og gnider hårdt på makkerens ryg.

»Hey, forsigtige bank på ryggen, pas på, 
der ikke går ild i hendes ryg med al den fart. 
Det skal være blidere«, lyder det fra læreren. 

Men pigen foran protesterer. Hun kan godt 
lide det. Tine Reinholdtsen smiler: »Så vil jeg 
ikke blande mig«.

Historien bliver læst op to gange, så alle 
får massage. 

Livsduelighed på alle klassetrin
På Magleblik Skole bliver der arbejdet med 
trivsel og livsduelighed på alle klassetrin. 
Nogle årgange har det som et egentligt fag 
på skemaet, mens andre har valgt at lade 
det indgå i de almindelige fag. Personalet er 
på kursus i relationer, og én lærer fra hvert 
team er ved at blive uddannet til »vejviser«. 
Inspirationen og undervisningsmaterialer 
har skoleleder Wenche Fogsgaard fundet 
hos lærer Louise Tidmand, som i år har for-
svaret en ph.d. om livsduelighed. 

Rollespil med fræk pige
Rollespil er næste punkt på programmet. 
Tine Reinholdtsen forklarer, at hun er den lidt 
tarvelige pige, der driller og ikke gider mate-
matik. De spiller en scene med fire elever og 
Tine Reinholdtsen. De andre elever i klassen 
skal bagefter fortælle, om det er en god skole-
dag, eller om man kan ændre på spillet.

F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 2 0  /  37 



Eleverne masserer hinanden på skift, så de prøver både 
at få og give, mens de hører en historie, der passer til.

L I VS D U E L I G H E D

De fire elever arbejder med matematik 
sammen. Tine Reinholdtsen går hen til dem 
og finder to kæmpestore mikadopinde. Hun 
prikker til de andre, trommer på bordet, 
skubber til deres hæfter og spørger, om de 
ikke skal lege i stedet for at have matematik. 
De andre vil gerne arbejde med matematik. 

»Jeg vil også sidde ned«, siger Tine Rein-
holdtsen og skubber en dreng på gulvet, så 
hun kan snuppe hans stol.

Klassen jubler, og de griner alle sammen – 
inklusive drengen på gulvet.

Tine Reinholdtsen stopper rollespillet og 
spørger, om det ikke var en god scene. 

»Du larmer og kommer for sent«, siger en.
»Du må ikke skubbe ham på gulvet«, lyder 

det fra en anden.
»Kan I huske ordet respekt, som vi har talt 

om?« spørger læreren, og mange nikker.
De prøver at spille scenen igen. 
Tine Reinholdtsen har uro i kroppen, har 

svært ved at stå stille, men hun prøver, kan 
man se, da hun står over for gruppen, der ar-
bejder. »Jeg har ikke noget sted at sidde«, siger 
hun beklagende.

En elev rejser sig fra gruppearbejdet og 
går hen efter en taburet til hende. Hun sætter 
sig stille.

Nu gik det meget bedre med skuespillet, 
mener klassen.

At arbejde med vedholdenhed
»Jeg gjorde jo noget voldsomt for at få deres 
opmærksomhed, da jeg skubbede eleven ned 
af stolen. Det virker hver gang«, griner Tine 
Reinholdtsen.

»Det er det, der er så godt ved at være 
lærer. I sådan en 1. klasse æder de dig fuld-
stændigt«.

Hun har været lærer i 18 år, er ny lærer på 
skolen og søgte hertil for at undervise hele 
klasser. Tidligere har hun været lærer på en 
behandlingsinstitution. Hun har både en pæ-
dagog- og en læreruddannelse.

»Jeg var blevet en dårlig udgave af mig selv 
ved at undervise så få elever ad gangen, som 
jeg gjorde på mit tidligere arbejde. Her har 
jeg fået hele klasser og undervisningen i livs-
duelighed, hvor vi kan arbejde med konflikt-
løsning, nærvær og relationer. Med livsduelig-
hed får vi også et fælles sprog, og det betyder 
for eksempel noget i overgangene«.

Hun forklarer, at børnehaveklasselederne 
har én struktur, og i indskolingen har man en 
anden, men nu med fælles kurser, får de et 
fælles sprog, og det er vigtigt.
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Lydsangen er meget populær i børnehaveklassen – og de kan alle bevægelserne udenad, så sang og fagter følges ad.

»For eksempel kan vedholdenhed være 
svært i indskolingen, men hvis man nu ople-
ver en elev, der er vedholdende i fodbold, så 
kan man tale med eleven om, hvordan man 
måske kan bruge den styrke i vedholdenhed i 
matematik«.

Tine Reinholdtsen er i gang med at tage 
det kursus til vejviser, som er en del af det 
materiale, ph.d. Louise Tidmand har udviklet 
til arbejdet med livsduelighed. Hun fortæl-
ler, at det først var rædsomt at se sig selv på 
video i undervisningen, men at kollegerne var 
så søde. De måtte kun sige noget positivt, og 
det hjalp, så der senere blev rift om at få lov 
til at blive filmet. Fordi man kan bruge det i 
sparring med kollegerne.

»Det ville være godt, hvis alle ansatte og 
ledelsen også fik vejviseruddannelsen. Det 
giver så meget«.

I årgangsteamet er de tre lærere og to pæ-
dagoger. Denne 1. klasse har pædagog med i 
undervisningen i otte timer om ugen. 

Tine Reinholdtsen er glad for, at de er delt 
i årgangsteam.

»Vi vender altid lige dagen i teamet. Det 
tager måske bare ti minutter, men alle kan 
byde ind, og det er rart at få nogle meldinger, 

for vi kender jo alle eleverne. Det gør næste 
dag nemmere«.

Fællesskabet prioriteres
I børnehaveklassen har de arbejdet med at 
kunne være stille. Når de er færdige med en 
opgave eller har vundet et spil, vifter eleverne 
med hænderne i luften. Det er ret stille.

Efter et spil Tip Tap Tudse med bogstaver 
synger de en lydsang. Der er lyde på alle bog-
staver og bevægelser, der passer til lydene. 
De har prøvet det før, det går strygende med 
alle bevægelserne, mens de puster og former 
munden til de forskellige lyde.

I børnehaveklassen er livsduelighed ikke 
skemalagt, for de arbejder meget med trivsel 
i forvejen, og de har brugt flere af de samme 
materialer mod mobning og »Zippys Venner«, 
som også er materialer til livsduelighed. Des-
uden vil de ikke skære i dansk-, matematik- 
og musiktimerne.

»Når jeg arbejder danskfagligt, tænker bør-
nene ikke over, at de lærer både bogstaverne 
og at være gode venner, hjælpe hinanden og at 
kunne vente på, at det bliver deres tur«, siger 
børnehaveklasseleder Ann-Berit Koldbech.

»Vi danser, spiller banko og leger med bog-

staver. De vil jo gerne det hele, og vi arbejder 
med styrkerne, bare uden at vi kalder det 
styrker. Vi prioriterer fællesskabet højt. De 
to børnehaveklasser kommer på tur en gang 
om ugen sammen, så de kender hinanden på 
hele årgangen. Det er også vigtigt at komme 
ud, for mange af eleverne kommer måske 
ikke meget ud i naturen eller rundt i lokal-
området, hvis de ikke gør det med skolen. Og 
der er meget læring i det«.

Ann-Berit Koldbech arbejder med struk-
tur, struktur og mere struktur, fortæller hun. 
Og så med noget fis og ballade. For eksempel 
er det sådan, at hvis hun siger noget, mens 
hun krydser benene, så laver hun sjov. Det 
ved eleverne. Hun kan finde på at sige, at de 
skal arbejde med tusinde opgaver, men fordi 
benene var krydsede, så passer det slet ikke. 
Måske er der kun to opgaver.

»Vi holder en morgenrunde, hvor alle børn 
siger noget. Dem, der har svært ved at få sagt 
noget i en større forsamling, stiller jeg nogle 
spørgsmål: Har du køjeseng derhjemme? 
Hvem deler du værelse med? eller Har du dit 
eget værelse? Sådan at alle får sagt lidt«, siger 
Ann-Berit Koldbech. 
ebm@folkeskolen.dk
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»Livsduelighed er et ord, vi kun har på dansk. Det er ikke det samme som livsmestring. Det handler nemlig 
ikke om, at der er et liv derude, som du skal mestre«, fortæller forsker Louise Tidmand.

L I VS D U E L I G H E D

Livsduelighed  
handler om trivsel 
og dannelse

De taler om styrker hos alle elever, om relationer og 
om at blive den bedste udgave af sig selv. Der er triv-
selsarbejde, massage og lege til at styrke fællesskabet, 
og alle lærere er på kursus for tiden. Der er nemlig 
kommet livsduelighed på skemaet på Magleblik Skole i 
Frederiksværk. 

»Vi har brug for det her på grund af nogle børn, 
men det er til alle børn. Det gavner alle børn både i 
trivsel og i læring. Og vi har det på skemaet to timer 
om ugen. Det handler om at trives og om dannelse – og 
vi ser allerede resultater på trivslen«, fortæller skolens 
leder, Wenche Fogsgaard.

Magleblik Skole har omkring 100 ansatte og knap 550 
elever. Skolen har et inklusionsspor og et spor for elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder. Dertil kommer et 
specialtilbud til elever med autismespektrumforstyrrelser. 

Der er meget plads på Magleblik Skole og store gang-
arealer. Dem må man gerne løbe på – der er faktisk teg-
net to baner op, så man kan løbe på tid i to retninger. 
Der er også store udearealer.

»Magleblik Skole har resultater, der stritter i mange 
retninger. Vores undervisningseffekt ligger højt ligesom 
på privatskoler på grund af vores dygtige lærere, men 
vi har også mange elever, der ikke afslutter deres skole-
gang med en afgangsprøve«, fortæller skoleleder Wen-
che Fogsgaard, der blev ansat på skolen for halvandet 
år siden.

»Vi arbejder med voldsom skolevægring hos nogle 
elever. Tidligere oplevede personalet jævnligt vold fra 
frustrerede elever, så vi har også haft besøg af Arbejds-
tilsynet flere gange. Og derfor arbejder vi med at skabe 
et nyt pædagogisk grundlag. En systemisk tilgang, hvor 
vi tager udgangspunkt i det, der fungerer. Vi har nogle 

Arbejde med livsduelighed gavner alle børn, fortæller skole
lederen på Magleblik Skole. Det handler om at se hinanden fra 
forskellige sider, siger forsker i livsduelighed.
TEKST: HELLE LAURITSEN  •  FOTO: SARA GALBIATI
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problemer, ja, men vi arbejder med det. 
Derfor giver livsduelighed på skemaet god 
mening hos os«.

Skolelederen fremhæver, at man altid kan 
tale en skole eller en klasse ned. Men man 
kan også tale den op. Det dur ikke at tale om 
en klasse som den værste på skolen. Det giver 
ikke mening. For eksempel har hun altid selv 
som lærer haft skolens bedste klasser, siger 
hun med et smil.

Tog ind til ph.d.-forsvar
Det begyndte med, at skoleleder og afde-
lingsleder var blevet nysgerrige på, hvad 
livsduelighed kunne, og derfor tog de ind til 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse, da lærer Louise Tidmand i år skulle 
forsvare sin ph.d.-afhandling »Livsduelighed 
på skoleskemaet – hvad, hvorfor og hvordan?« 
Bagefter var de overbeviste om, at det ville de 
prøve – i tre år.

»Langt størstedelen af personalegruppen 
er med på ideen, og de få skeptiske har givet 
håndslag på, at de giver det en chance. Rigtig 
mange af dem er glade for at have fået mulig-
heden for kursus i at blive vejviser, for at un-
dervise i årgangsteam, som er nyt hos os, og 
for at arbejde med dette pædagogiske tiltag. 
Og så må det ske i det tempo, det sker. Det vil 
være forskelligt. Det er også frivilligt, om man 
underviser i faget livsduelighed«, siger Wen-
che Fogsgaard.

»Jeg spurgte, hvem der ville undervise 
i livsduelighed, og sagde, at jeg ikke havde 
noget undervisningsmateriale. Men det gav 
mening for lærerne. De er modige og var klar 
til at springe ud fra timetervippen for at se, 
om der var vand i bassinet«.

Undervisningsmateriale har de så alligevel 
også fået – fra Louise Tidmand.

Personalet er også på kursus i vigtigheden 
af relationer og at arbejde med relationer. Det 
er ph.d. i læreres relationskompetence Louise 
Klinge, der står for det kursus. Dertil kommer 
kurset i at arbejde med livsduelighed, som 
Louise Tidmand står for. I hvert team bliver 
en lærer uddannet som vejviser. Det foregår 
blandt andet ved at filme undervisningen og 
vise den til kolleger, der så udelukkende må 
kommentere på det positive, der foregår. 

Videooptagelse af undervisningen har væ-
ret grænseoverskridende, men nu kører det 
og flere vil gerne deltage, fordi de har ople-
vet, at der er fokus på det positive.

Prakademiker i positiv psykologi
Louise Tidmand har arbejdet som lærer i 15 
år i Ballerup, før hun læste videre. Nu er hun 
pædagogisk leder af Styrkeakademiet, holder 
foredrag, udbyder efteruddannelse og udgi-

ver materialer inden for positiv psykologi. 
Hun har blandt andet studeret på University 
of Melbourne. 

»Livsduelighed er et ord, vi kun har på 
dansk. Det er ikke det samme som livsme-
string. Det handler nemlig ikke om, at der er 
et liv derude, som du skal mestre«. Livsdue-
lighed betyder, at alle ikke skal leve samme 
liv. Vi er forskellige, og vi har forskellige re-
surser, så vi skal leve forskellige liv. Men det 
skal være godt for alle. Vi tager udgangspunkt 
i psykologisk resiliens. Det er forskningsba-
seret viden, der skal ud og bruges i praksis«, 
fortæller Louise Tidmand, der kalder sig selv 
for en »prakademiker«. 

»Arbejdet skal tale ind i lærerens praksis. 
Det er ikke noget, der skal trækkes ned over 
lærerens praksis. Det skal give mening for den 
enkelte – det skal være en hjælpende hånd«.

Hun understreger, at positiv psykologi ikke 
handler om at trække en lalleglad jahat ned 
over nogen. 

»Det handler om kritisk tænkning og om 
at kunne sige til og fra. Det handler ikke bare 
om at tænke positivt og være noget meget 
individuelt. Det handler om relationer, og at 
man ser hinanden fra forskellige sider. Samti-
dig er det noget, der er forskningsbaseret, og 
som kommer ud at spille i praksis«.

Fokus på det, der virker
Vi vil ikke se og beskrive elever ud fra et 
mangelsyn, understreger skoleleder Wenche 
Fogsgaard.

Et eksempel kunne være, hvis en elev har 
fået karakteren 7 i engelsk, 10 i dansk og 2 i 
matematik. Mange vil så fokusere på 2-tallet 
i matematik, men når man tager udgangs-
punkt i det positive, vil man i stedet spørge 
eleven, hvorfor han tror, at det er gået så godt 
i dansk. Hvad sker der i faget dansk for dig? 
På den måde vil man se, om der er noget i 
dansk og i oplevelsen af faget, der kan bruges 
i matematik. 

Louise Tidmand fortæller, at det handler 
om socio-emotionel læring og arbejdet med 
trivsel med indskolingseleverne. På mellem-
trinnet taler de om robusthed og 24 styrker, 
man ifølge undervisningsmaterialet kan have 
som mennesker, og i udskolingen handler det 
også om vejen videre – efter skolen. Om moti-
vation og selvværd. 

Mange lærere bruger også materiale og 
ideer, som de tidligere har brugt i trivselsar-
bejdet i klasserne.

For Wenche Fogsgaard er det her, år-
gangsteamene kommer ind. Man skal ikke 
stå alene med arbejdet, alle er med – både 
kontaktlærere og faglærere. Og man arbejder 
i samme retning.

Forældrene er også blevet præsenteret 
for arbejdet med livsduelighed. Men som alle 
andre steder er alting jo coronaramt, så indtil 
videre har det mest været i skriftlig form. 

Skolelederen arbejder sammen med Styr-
keakademiet på at få noget følgeforskning på 
projektet. 

»Nogle vil tænke, at her er der tale om 
endnu et projekt på en skole – en mode. Men 
nej, vi prøver at blive klogere, og vi synes, 
det her giver mening for os. Hvis vi om tre år 
siger, at vi tog fejl, så prøver vi noget andet. 
Vi har ikke opfundet den perfekte folkeskole, 
men vi vil gerne prøve, og vi ønsker at ud-
vikle os. Det er i det lys, vi ser vores arbejde«, 
siger Wenche Fogsgaard.

Louise Tidmand fortæller, at vi alle har 
nogle iboende styrker i os, og at de findes på 
tværs af geografi, religion og kulturer. Nogle 
af styrkerne er vores topstyrker.

»Det er den viden, vi skal bruge konstruk-
tivt. Eleverne kan arbejde med styrkeprofiler. 
De kan se på det i litteraturen, når de spiller 
spil, og når de leger. Det handler om at kunne 
spejle sig i andre. Man kan sige: Okay, du bru-
ger den styrke i den sammenhæng, der vil jeg 
bruge denne styrke. Aha, sådan kan det også 
være. Det er med til at skabe tolerance over 
for forskellighed«, siger hun.

Wenche Fogsgaard siger, at flere lærere 
har fortalt, at eleverne ofte er mere interesse-
rede i de andres styrker – klassekammerater-
nes – end i deres egne. 
hl@folkeskolen.dk

MAGLEBLIK SKOLE  
ARBEJDER MED TRIVSEL 
OG LIVSDUELIGHED PÅ 
ALLE KLASSETRIN
I udskolingen arbejder eleverne med et 
nyt digitalt materiale, »Vejen for mig« 
fra Styrkeakademiet. I alt tre skoler 
i landet arbejder nu med materialet, 
og Styrkeakademiet har oplevet stor 
interesse for det på webinarer holdt på 
mere end 100 skoler, efterskoler, STU 
og ungdomsuddannelser. 

Louise Tidmand har været i gang 
med kurser i livsduelighed i 13 skoler 
og kommuner igennem det seneste 
år. Styrkeakademiets materialer bliver 
brugt på over 1.500 skoler.  
www.styrkeakademiet.dk
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L I VS D U E L I G H E D

Alle får øje på  
hinandens styrker 
– både elever  
og personale
Når klassen arbejder med livsduelighed, taler de for eksempel om, 
at vi bruger vores styrker forskelligt, og at man kan skrue op og ned 
for sine styrker, fortæller lærer Gitte Siglev Bertelsen.

Alle ved, at skolen er bedst, når børn trives. 
Bedst, når voksne ikke skælder ud. Men alle 
ved også, at det ikke altid er let at lykkes 
med det. 

»Vi har en personalegruppe, der rigtig 
gerne vil børnene, men vi har også nogle 
udfordringer. Så da vi blev præsenteret for en 
måde at arbejde på, så vi får øje på hinandens 
styrker alle sammen, og vi kan støtte børnene 
i at blive den bedste udgave af sig selv, lød det 
godt«, siger lærer og tillidsrepræsentant Gitte 
Siglev Bertelsen fra Magleblik Skole.

»Nu har vi fået det på skoleskemaet, og det 
er blevet værdigt, at vi alle skal arbejde med 
det og se på relationer og på vores egen prak-
sis. Vi vil lyse på det, der virker«.

Hun underviser på 5. årgang og har i sin 
klasse fokus på, at eleverne lærer sig selv at 
kende.

»Jeg kører ikke slavisk efter undervisnings-
materialet, men det handler om, at man selv 
er med til at skabe historien om sig selv. Man 
er med til at fortælle den gode historie om sig 
selv. Vi har talt om styrkerne og om, at vi bru-

ger dem forskelligt. Eleverne har tegnet deres 
fod og på tegningen skrevet, hvad de gerne 
vil arbejde med. Én vil gerne afbryde mindre 
i timerne. Vi taler om, hvordan hun kan ar-
bejde med det, og om hun vil have hjælp til 
det i en periode. En anden vil gerne kunne 
stå foran hele klassen og fortælle om noget, 
hun er god til, og én vil være bedre til ikke at 
blive vred, når han egentlig er ked af det«.

God til fodbold – hvordan?
I klassen ser de for eksempel en lille film-
stump med en episode, som de så taler om. 
I undervisningsmaterialet er der flere små 
filmbidder, der kan være med til at starte en 
samtale i klassen. 

Gitte Siglev Bertelsen fortæller, at ofte er 
det nemmere at se andres styrker end sine 
egne, så det taler de også om. Og det kan 
være svært at få ros og tale om, hvad man 
selv er god til.

»Vi kan tale om, at én er god til at spille 
fodbold. Men hvad betyder det egentlig? Jeg 
kan spørge, om det betyder, at han scorer 

mange mål eller lægger op til mål, eller om 
han er god til at give plads til de andre spil-
lere og til at samarbejde. Det handler om at 
blive mere bevidst om, hvad det kan betyde 
at være god til noget. Man skal kunne skrue 
op og ned for sine styrker. Jeg er rigtig god 
til at tale, men måske skal jeg overveje at 
holde igen og give plads til andre. Man kan 
være god til at bevæge sig, og det er godt i 
nogle sammenhænge, men svært, når man 
skal skrive diktat«.

Hun fremhæver, at styrkerne er person-
lige. Det er ikke faglige styrker.

Samtidig går styrkerne på tværs af kultur, 
geografi og religion. En fordel på en skole 
med mange nationaliteter.

»Jeg har været AKT-lærer (adfærd, kontakt, 
trivsel) i 20 år, og jeg synes, det er en gave at 
have fået lov til at bruge tid på trivselsarbej-
det. Det er så vigtigt. Det er lettere at få med 
ind i arbejdet i indskolingen. Ofte synes man 
som lærer, at der er så meget, man skal nå i 
udskolingen, og eleverne skal jo også forbe-
redes til afgangsprøverne, men det er vigtigt 

TEKST: HELLE LAURITSEN  •  FOTO: SARA GALBIATI
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Det er ofte nemmere at se kammeraternes styrker 
end sine egne. Og det handler om personlige 
styrker, ikke faglige, understreger lærer Gitte 
Siglev Bertelsen.

at arbejde med livsdueligheden hele vejen op 
i skolen. Fagligheden styrkes jo netop, når 
børn og unge kender deres styrker, trives og 
føler sig livsduelige«.

Alle er ansvarlige for relationen
Hvert team har en vejviser, der lige nu er un-
der uddannelse i rollen. Teamet samarbejder 
også om faget livsduelighed.

»I begyndelsen vil man da møde noget 
modstand, men teamet aftaler at filme no-
get undervisning, hvor man fokuserer på 
interaktionen mellem lærer og elever og kun 
lyser på det, der lykkes. For hvis man gør 
det, får man naturligt meget mere af det ind 

i klasserummet. Vi voksne er ikke relations-
kompetente hele tiden, men hvis vi bliver 
bevidste om, hvad der virker, så gør vi mere 
af det. Alt det taler vi om og får et fælles 
sprog og nogle fælles oplevelser om«, siger 
Gitte Siglev Bertelsen.

Hun mener, at børnene har rigtig godt af 
at skulle tale om fællesskabet, og at lærerne 
har godt af at se nærmere på relationskom-
petencen. Tidligere var det altid barnet, der 
havde problemet, men nu ser man på relatio-
nen, og vi er alle ansvarlige for relationen.

»Nogle af de små filmklip er gode at tale 
ud fra. Man kan tale med eleverne om, hvor-
for et barn bliver ked af det i et klip. Mange 

børn taler ikke om den slags hjemme, så at 
kunne aflæse andre er noget, der skal læres 
i skolen. Vi kan tale om nogle grundfølelser. 
Og når man fortæller historier om sig selv 
og hinanden, finder man også ud af, hvem 
man selv er«.

Gitte Siglev Bertelsen har planer om at 
bruge plakaten med de 24 styrker på et foræl-
dremøde. Hun har præsenteret livsduelighed 
for forældrene på et tidligere møde, og der 
var god opbakning til, at skolen skal være et 
rart og trygt sted at være, at tilliden er vigtig, 
og at det ikke kun er det faglige, der skal være 
i centrum.  
hl@folkeskolen.dk

DE 24 STYRKER
• Opfindsom
• Nysgerrig
• Videbegær
• Åbenhed og kritisk tænkning
• Perspektiv og visdom
• Social intelligens
• Venlig
• Tilgivelse
• Nærvær
• At være fair
• Modig
• Ærlig
• Lederevne
• Entusiasme
• Vedholdende
• Samarbejde
• Selvkontrol
• Omtanke
• Beskeden
• Værdsættelse af skønhed
• Humor
• Optimisme
• Taknemmelig
• Åndelighed og livsformål
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ÅRETS BØGER
Coronakrisen har ikke stoppet den pædagogiske ideudvikling.  

Her er Folkeskolens anmelderes bud på 2020’s vigtigste 
pædagogiske fagbøger.

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

»Jeg ville ønske, at jeg selv havde læst den bog, 
da jeg gik på lærerseminariet. Selv om der efter
hånden er skrevet en del bøger om at 'skælde 
ud', så er denne bog mere omfattende og kom
plet end mange af de andre bøger om emnet, der 
som regel blot har et enkelt fokus. Denne bog 
kommer rundt om de mange facetter (…)«. 

○ ANMELDT AF: OLE HAUBO CHRISTENSEN

»Vi mangler et matematikfag, er hovedbudska
bet i 'Man gjorde et fag fortræd'. Vel at mærke 
et fag, som i indhold er væsentligt forskelligt fra 
dagens matematikfag. Bogens forfatter, Jacob 
Grønlykke, taler for et matematikfag, hvor algebra 
og mængdelære får en helt central plads. Det er 
en diskussion værdig, uden at jeg dog på nogen 
måde er enig i dette synspunkt«. 

○ ANMELDT AF: HELGE CHRISTENSEN

»I denne bog er alt anderledes. Sproget er fan
tasifuldt, levende, billedrigt og inspirerer til un
dervisning i litteratur. Bogen er et engageret, 
begejstret, personligt og fagligt velunderbygget 
forsvar for litteraturens æstetiske og etiske di
mensioner i en form, der fuldt ud får fagets æste
tiske læsemåder til at komme til deres ret«. 

○ ANMELDT AF: CHRISTINA KROLMER

»Forfatteren formår på fineste vis at formidle sin 
egen og andres legeforskning på en spændende 
og vedkommende måde, hvor jeg som læser får 
svar på alle de spørgsmål om leg, jeg overhovedet 
kan komme i tanke om (…) Kort og godt: Jeg er vild 
med bogen og kan varmt anbefale den!« 

Skolen uden skældud
 � Forfattere: Louise Klinge, Erik Sigsgaard, 
Mette Thor Jørgensen

 � 170 kroner

 � 286 sider

 � Forlag: Dafolo

 � Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1853850

Man gjorde et fag fortræd
 � Forfatter: Jacob Grønlykke

 � 160 kroner 

 � Fås også som ebog for 128 kroner

 � 124 sider

 � Forlag: Samfundslitteratur

 � Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1857813

Kunsten at læse
 � Forfatter: Thomas Illum Hansen

 � 130 kroner

 �Medlemmer af DLF kan hente bogen som  
ebog/lydbog på dlf.org eller købe den  
indbundet til specialpris på aauforlag.dk

 � 70 sider

 � Forlag: Aalborg Universitetsforlag

Kort & godt om leg
 � Forfatter: Ditte Alexandra WintherLindqvist

 � 225 kroner

 � 142 sider

 � Serie: Kort & godt om

 � Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

 � Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1855993
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○ ANMELDT AF: THORKILD THEJSEN

»Spørgsmålet om, hvorfor børn går i skole, kan 
ikke besvares ud fra ét perspektiv eller én forstå
elsesramme (...) Antologiens 20 bidragydere an
lægger henholdsvis historiske, filosofiske, socio
logiske, psykologiske, pædagogiske, didaktiske, 
politiske og økonomiske perspektiver, og det er 
der kommet et flot, kulørt kludetæppe ud af. 

○ ANMELDT AF: JANUS NEUMANN

»(Bogen) giver læseren noget at tænke over, og 
den giver et fyldigt billede af vores skolehistorie 
og dermed også vores danmarkshistorie, for de 
to historier går hånd i hånd. Alt dette fortalt af en 
forfatter, der behersker det enkles og det subtiles 
svære kunst, og som først og fremmest har en 
viden om skoleområdet, som er få forundt«. 

○ ANMELDT AF: JENS RAHAUGE

»Lad det være sagt med det samme: Det er ve
derkvægende at læse noget, der er formuleret 
i et ordentligt sprog, og som er præget af både 
engagement og faglig indsigt. At den engagerede 
forfatters ego så af og til gør sig lidt stort, kan 
man leve med«. 

○ ANMELDT AF: HELGE CHRISTENSEN

»Bogen sætter nogle velfunderede og spæn
dende spørgsmålstegn ved den udbredte anven
delse af elevers selvevaluering. (...) Kan man ikke 
lave en effektiv og god undervisning og være en 
god lærer uden at trænge ind over det område, 
som Løgstrup kaldte elevernes urørlighedszone? 
Er det ikke legalt, at elever på mellemtrinnet, som 
normalt er meget udadvendte og interesserede 
i at lære nyt stof, kan lære ud fra et spændende 
indhold uden voldsomme poppsykologiske fælles
øvelser, som i de forkerte hænder kan være mere 
til skade end til gavn?« 

Hvorfor går børn i skole? 
 � Redigeret af Ole Løw og Elsebeth Jensen

 � 350 kroner

 � 272 sider

 � Forlag: Akademisk Forlag

 � Læs hele anmeldelsen på                              
folkeskolen.dk/1626486

Didaktiske revolutioner
 � Forfatter: Per Fibæk Laursen

 � 275 kroner

 � 316 sider

 � Forlag: Hans Reitzels Forlag

 � Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1855444

Selvbyggerbørn
 � Forfatter: Merete Riisager

 � 250 kroner

 � 240 sider

 � Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag

 � Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/1853115

»Jeg må være den  
dummeste i klassen«

 � Forfattere: Sine Penthin Grumløse, Lise 
Aagaard Kaas, Mathias Sune Berg

 � 249 kroner

 � 194 sider

 � Forlag: Samfundslitteratur

 � Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1859454

»Bogen sætter nogle velfunderede og 
spændende spørgsmålstegn ved den udbredte 

anvendelse af elevers selvevaluering«.
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MINDEORD

Niels Knudsen

22. oktober 2020 afgik vores 
tidligere kollega ved Stenlille Skole 
Niels Knudsen ved døden efter kort 
tids sygdom. 

Niels blev uddannet på Holbæk 
Seminarium i 1978, og i 1979 blev 
han ansat på Stenlille Skole. Her 
mødte Niels sin kommende hustru, 
Anne-Lene, der også var lærer på 
skolen. Sammen fik de døtrene Stine 
og Mette.

Niels blev hurtigt en højt 
respekteret kollega og vellidt 
lærer – især blandt skolens 
overbygningselever, der gennem 
årenes løb altid mødte en yderst 
vidende og fagligt kompetent 
lærer i Niels. Med sin humor og 
menneskelighed evnede Niels at 
gøre selv de allermest »tørre« faglige 
stofområder til en historiefortællende 
og letspiselig læring for sine elever.

Niels Knudsen var dansklærer 
med stort D, og ingen var i tvivl om, 
at netop dette fag var hans store 
faglige passion. Niels elskede bøger 
og vidste meget om det meste.

I mange år fungerede Niels som 

beskikket censor i skriftlig dansk 
(skriftlig fremstilling og diktat).

 Ud over danskfaget underviste 
Niels igennem sit virke på skolen i 
mange andre fag:

Engelsk, historie, samfundsfag, 
idræt – for blot at nævne nogle få.

Niels blev også uddannet 
UU-vejleder (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning), og i mange 
år fungerede han som skolens UU-
vejleder. Hans evne til at støtte, 
vejlede og vidensformidle kom i alle 
årene såvel elever som kolleger til 
gode. 

Efterhånden som it-under-
visningen og teknologien vandt 
mere og mere indpas i folkeskolen, 
blev Niels hurtigt skolens førende 
it-mand/it-nørd, der altid gav sig tid 
til at hjælpe andre før eget arbejde. 
I 1990’erne arbejdede Niels som 
jobvejleder i Stenlille Kommune, 
men heldigvis vendte han efter 
nogen tid retur til sit arbejde som 
folkeskolelærer ved Stenlille Skole.

Niels mestrede sproget og 
elskede at gribe tidens trend. 
I mange år optrådte Niels ved 
flere lejligheder med selvskrevne 
humoristiske monologer for skolens 
elever, forældre og kolleger – altid 
med stof til eftertanke. Niels kunne 

altid løfte en trykket stemning med 
en kvik og velvalgt bemærkning. Når 
det er sagt, var Niels også et meget 
privat menneske. 

Niels elskede at rejse, og 
han nåede at være på mange 
udlandsrejser med sine elever og 
kolleger. Han blev ligeledes aktiv 
i flere Comenius-projekter, hvor 
udvekslingen blandt elever og lærere 
gav Niels og Anne-Lene venner for 
livet.

Niels besad mange talenter.  
God mad var ikke kun noget, der 
blev nydt på de bedste restauranter 
rundtom i verden. Niels var en mester 
i et køkken, og ad flere omgange 
lavede han sammen med sine 9.- og 
10.-klasser restaurantprojekter på 
skolen, hvor han gav sin viden videre 
til sine elever, der fremtryllede de 
mest fantastiske retter og lærte alt 
om, hvordan en restaurant skulle 
drives. Her var ingen uundværlige.

I årenes løb nåede Niels at opleve 
mange forandringer i folkeskolen. 
Med reformen i 2013 var Niels en 
af de kolleger og lærere, der rettede 
ind og gjorde det, der blev forventet 
af en god medarbejder. Men for at 
kunne opretholde glæden ved at 
undervise og formidle gjorde han 
det, der gav mening. For Niels betød 

det ofte mange timers forberedelse 
derhjemme selv efter en lang 
arbejdsdag på skolen.

I 2017 gik Niels på pension. I kort 
tid nåede han at nyde sit otium med 
sin elskede hustru og familie samt 
mange fritidsinteresser. 

Niels efterlader sig foruden sin 
hustru, Anne-Lene, sine to døtre, 
Stine og Mette, også to svigersønner 
og tre børnebørn. Må jeg her endnu 
en gang kondolere.

Jeg tør vist godt sige, at for alle 
os, der kendte Niels bare en lille 
smule, efterlader hans pludselige 
bortgang et stort savn.

Æret være Niels Knudsens minde.

Tidligere kollega til Niels og ansat 
på Stenlille Skole Linda Wandahl 
Jensen

Følg med og deltag i debatten på
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kviknummeret.  
Så kommer du direkte til annoncen.  
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Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job
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FRA LÆRERJOB.DK

Aabenraa Friskole & Naturbørnehave, 6200 Aabenraa

Skoleleder søges til Aabenraa Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 04. Jan. 2021

Kvik-nr. 81415982

Helms Skole, 4220 Korsør

Visionær SKOLELEDER til Helms Skole søges

§ Ansøgningsfristen er den 24. Dec. 2020

Kvik-nr. 81418075

Greve Kommune, 2670 Greve

Skoleleder til Mosedeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 10. Jan. 2021

Kvik-nr. 81445737

Amager Privatskole, Hornevej 1, 2770 Kastrup

Skoleleder søges til Amager Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 03. Jan. 2021

Kvik-nr. 81468253

Fuglsanggårdsskolen, 2930 Virum

Skoleleder til Fuglsanggårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 07. Jan. 2021

Kvik-nr. 81453770

ELISE SMITHS SKOLE, 8000 Aarhus C

Skoleleder søges til Elise Smiths Skole

§ Ansøgningsfristen er den 08. Jan. 2021

Kvik-nr. 81467896

Hørsholm Kommune, 2970 Hørsholm

Lærer søges til Lundevejsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 31. Dec. 2020

Kvik-nr. 81444480

Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland, 6520 Toftlund

Underviser til Kostskolen i Sønderjylland

§ Ansøgningsfristen er den 18. Dec. 2020

Kvik-nr. 81445756

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Er du overbygningslærer i dansk og engelsk?

§ Ansøgningsfristen er den 04. Jan. 2021

Kvik-nr. 81453596

Basen Skole & Dagbehandling, 3460 Birkerød

Relationelt stærk underviser søges til Basen

§ Ansøgningsfristen er den 18. Dec. 2020

Kvik-nr. 81459887

Pædagogisk Udvikling og Inklusion og PPR, 4200 Slagelse

Pædagogisk-psykologisk sagsbehandler søges

§ Ansøgningsfristen er den 07 Jan 2021

Kvik-nr. 81427240

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Erfaren faglig leder til Digitalisering og IT

§ Ansøgningsfristen er den 11. Jan. 2021

Kvik-nr. 81453768

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Søhøjskolen søger kompetent inklusionsvejleder

§ Ansøgningsfristen er den 13. Jan. 2021

Kvik-nr. 81460088
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Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger 
– herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger 
og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem 
dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job eller 
lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning 
af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. 
Desværre har forhandlingerne endnu ikke ført til et 
resultat. Derfor er det besluttet at udvide 
blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere 
at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 
• Vikasku  

Nummer 1:
Tirsdag 05. januar 2021 kl. 12 

Nummer 2: 
Tirsdag 19. januar 2021 kl. 12

Nummer 3: 
Tirsdag 02. februar 2020 kl. 12

MATERIALE SENDES TIL: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 

2021

Kom godt ind i 2021 med et nyt fagblad

D. 14. januar udkom
m

er

I år glæder rigtig mange sig til at sige farvel til det  

gamle år – lægge 2020 bag os og se fremad mod lysere  

tider. Det gør vi også her på Folkeskolens redaktion,  

hvor vi har en overraskelse på vej.  

 

Dit fagblad udkommer nemlig i  

helt nye klæder den 14. januar. 

N
R01

Du og dine kære ønskes en rigtig  

glædelig jul og et godt nytår.
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Gordon Ørskov Madsen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forside foto: Michael Drost
Hansen

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

DLF-medlemmer fik sidste år 70 millioner                                     
i erstatning i arbejdsskadesager.                                                                     

Dorit Iversen er en af dem. 
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JULEMANDEN ER EGENTLIG LOGOPÆD

ØGET PRES FOR 
REFORMÆNDRINGER
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ULYKKE ÆNDREDE 
DORITS LIV



Tegning: Craig Stephens

25 års tegninger for Folkeskolen 
Craig Stephens takker af som stribetegner i Folkeskolen efter 25 års inspirerende og sjove illustrationer. Fra nytår udkommer Folkeskolen i et nyt design, 
hvor striben er skiftet ud med andre formater.

V E D  M O R T E N  R I E M A N N
USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / FRA 2012

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre 
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

Arkæologer finder 12 måneder gamle 
tegn på hedensk midvinterfest kaldet 
»lærerjulefrokost« fra en helt anden tid

BUFFET

Det er lykkedes forskere på baggrund af en række 
opsigtsvækkende arkæologiske fund i en større 
udgravning at få et unikt indblik i, hvordan under-
visere for helt op til 12 måneder siden afviklede 
hedenske midvinterfester. 
     De såkaldte »lærerjulefrokoster« havde en 
række særprægede kendetegn, som forskerne nu 
er i færd med at kortlægge, og der tegner sig al-
lerede et billede af en fascinerende, men også me-
get fremmedartet kultur fra en fjern fortid. Disse 

ejendommelige gilder har været præget af megen 
løssluppenhed, eksotiske skikke og gådefulde riter, 
som menes at skulle hjælpe deltagerne igennem 
den mørke tid. 

Ingen afstand – og ingen mundbind
»Mad og drikke indgik som absolut vigtige be-
standdele i disse arrangementer, det har de mange 
velbevarede fund givet os meget tydelig doku-
mentation for«, fortæller en forsker i folkemindevi-

denskab. Det er således muligt at sammenstykke 
ganske præcise rekonstruktioner af de kolossale 
ceremonier, som har haft deltagelse af et meget 
stort antal mennesker – ofte langt over ti personer, 
som er vore dages naturlige grænse. 
     »Ikke blot sad man foruroligende tæt – og tit 
helt uden værnemidler – meget tyder også på, at 
der mellem deltagerne i mange tilfælde er blevet 
udvist en adfærd, som nu om dage ville betragtes 
som stærkt grænseoverskridende«, forklarer for-
skeren og fortsætter: »Ikke mindst i den sidste del 
af disse arrangementer, hvor de øverste høvdinge 
typisk var taget hjem eller faldet i søvn«. 

Livsfarlig adfærd
I løbet af den langsommelige proces med det  
arkæologiske arbejde har de forbløffende fund 
blandt andet bragt belæg for den omdiskuterede 
teori om de såkaldte »buffeter«. Efter alt at dømme 
er det nemlig her, man har fordelt goderne, og det 
er sket på en måde, der afslører, hvor lavt et udvik-
lingstrin disse mennesker har befundet sig på, beret-
ter forskeren: »Efter nutidige standarder ville vi ikke 
tøve med at kategorisere denne ekstremt lemfældige 
omgang med fødevarer som livsfarlig, ganske enkelt«. 

Gådefulde ritualer
Flere af de forhistoriske fund vidner desuden  
om, hvordan deltagerne ved rituelle seancer  
efter måltidet i det, der formentlig har været 
ment som en slags hyldest til frugtbarheden og 
fællesskabet, har kastet sig ud i hvirvlende ek-
statiske bevægelser i dyrkelsen af kultiske afgu-
der med navne som Wham og Volbeat.
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SKRIV derudad er et nyt undervisningsmateriale til situeret 
fremstilling i dansk til 2.-5. klasse. Her skal eleverne skrive i 
autentiske situationer, målrette deres tekster til bestemte 
modtagere – og arbejde med grammatik og stavning i en 
kontekst, der giver mening.

Med SKRIV derudad kan du:
• gøre skrivningen autentisk, brugbar og meningsfuld for  

dine elever
• ruste dine elever til bevidst at målrette deres tekst til  

en bestemt modtager
• give dine elever indblik i deres valg omkring tekstens  

afsender, æstetik og tekstnormer
• lade dine elever arbejde med stavning og grammatik i  

en kontekst, når det giver mening for indholdet, for  
modtageren, for afsenderen og for tekstens norm.

SKRIV derudad indeholder elevbog og en lærervejledning 
til hvert klassetrin.

Bestil et digitalt orienteringseksemplar af elevbøgerne, eller  
book et møde til dit fagteam på info@dpf.dk.
 
Læs mere og se priser på dpf.dk.

Underviser du 
kontekstbaseret og i autentiske

 skrivesituationer?

w w w . d p f . d k   |   + 4 5  4 5 4 6  0 0 5 0   |   i n f o @ d p f . d k

De øvrige elevbøger i serien

Book et møde
til dit fagteam på 

info@dpf.dk



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

TILBUD

TIL SKOLER

Hvor 
kommer 
maden 
fra?

Året rundt kan skoleklasser komme på gratis gårdbesøg. Over hele landet 
er der landmænd, der med glæde er værter. Find dem på skole.lf.dk. 
Vælg ’online gårdbesøg’ hvis det passer jer bedst, at landmanden viser 
rundt og tager dialogen med eleverne online. Se også alle læremidlerne 
om mad, dyr, landbrug og natur.


