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DANSK 7.- 10. KLASSE

Prøv danskidybden.gyldendal.dk gratis i 30 dage!

Giv din begejstring for litteratur videre til dine elever, og del 
store læse oplevelser med dem. danskidybden.gyldendal.dk 
åbner litteraturens verden for dig og dine elever. 

3 grunde til at vælge danskidybden.gyldendal.dk:

■  Du sparer tid i din forberedelse med mange færdige undervisningsforløb og  

eksemplariske læsninger af klassiske og moderne tekster

■  Du giver dine elever et stillads til arbejdet med genrer, der styrker deres kompetencer 

inden for fortolkning og skriftlig fremstilling

■  Dine elever får en uvurderlig hjælp til prøveforberedelsen med bl.a. analyse- og  

fortolkningsmodeller til samtlige genrer.

Det nye site kombinerer det bedste fra den populære genreserie Dansk i dybden med de 

fordele, der er ved at være digital. Du kan anvende websitet selvstændigt eller som supple-

ment til genrehæfterne Dansk i dybden eller andre litteraturmaterialer.

NYT 
LITTERATUR-

SITE
 „Et drømmesite for dansklærere“ 
Jens Christensen, dansklærer og læremiddelforfatter
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Erik Schmidt-sagen

»Retten har nu afsagt 
dom. Justitia, ytrings- 
friheden, åndsfriheden, 
demokratiet og den frie 
debat tabte. Men det 
gjorde skoleleder Mo-
hammad Bibi, Agedrup 
Skole og Odense Kom-
mune også. Hvem har 
respekt for en bange og 
usikker skoleleder og en 
kommune ligeså?«
Monica Edelman, 
lærer

»Nå. Byretten mener alt-
så ikke, at det er inden for 
dekorum at ønske, at van-
viddet skal stoppe. For-
håbentlig anker Lærerfor-
eningen – omgående!«
Thora Hvidtfeldt Rasmussen, 
lærer

»Hvordan kan dommeren 
bruge en sådan paragraf? 
Det vil jo være en sub-
jektiv bedømmelse, om 
eksempelvis vrede eller 
bandeord er en overtræ-
delse af dekorum?«
Anette Lind, lærer,  
cand.pæd.

Da loven om specialundervisning blev ændret i 2012, sagde under-
visningsminister Antorini cirka 100.000 gange, at det ikke var en spareøvelse. Men 
virkeligheden har selvfølgelig vist, at det er netop, hvad det var.

Det er ikke så mærkeligt. Det er nu engang billigere for en trængt kommune at sætte 
en elev i en almindelig klasse til 60-80.000 kroner om året end i en specialklasse, hvor 
udgifterne er flere gange højere. Også selv om man så bevilger støtte i nogle timer og 
får nogle af midlerne fra specialundervisningen.

Men det har haft nogle voldsomme omkostninger. Inklusion er alt for ofte blevet til 
tålt ophold i stedet for reel inklusion.

Heller ikke det er mærkeligt. I næsten hver skoleklasse sidder der to-tre elever, som 
tidligere ville have fået en eller anden form for specialundervisning. Klasserne er også 
blevet større. Og udviklingen bliver støttet af, at mange kommuner har en model, hvor 
skolelederen skal finde pengene i skolens eget budget, hvis en elev skal have specialun-
dervisning. 

For mange lærere har det ført til en skoledag med uro og manglende muligheder 
for at nå alle børn. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at ramme 28 elever, som en 
forsker siger inde i bladet. Det gør ondt i et lærerhjerte.

»Det sværeste for mig er, at jeg i dag har elever siddende, 
der er rigtig dårligt begavede – de oplever bare så mange 
nederlag – det skærer mig i hjertet«, siger en lærer i en un-
dersøgelse. 

»Det hænger ikke sammen«, konkluderer Claus Hjortdal, der for to år siden stod i 
spidsen for regeringens inklusionseftersyn.

Men nu ser udviklingen ud til at være ved at vende. I hvert fald nogle kommuner er 
begyndt at afsætte flere midler til specialundervisning. Det er også et emne for kom-
munalpolitikere op til valget. To ud af tre af de kandidater, som har udfyldt Folkesko-
lens kandidattest, siger, at det er gået for vidt med inklusion i folkeskolen. 

Endelig har en forsker fundet en løsning: Den er ikke bare »send flere penge«. Den 
er også pædagogisk forsvarlig og tager højde for, at ingen – hverken lærere, forældre 
eller politikere – synes, at det er optimalt, at elever skal sendes på specialskoler, hvis 
det kan undgås.

Løsningen hedder hjælp til læreren ude i klassen:
»Det er ikke nok, at en vejleder sidder på et møde og siger, hvordan læreren skal 

gøre i klassen. Lærere er ikke tryllekunstnere, så hjælpen skal være i 
klassen«, siger en forsker inde i bladet. 

Ja, det koster. Og det er nok ikke realistisk, at det 
sker i alle timer. Men hvis det kombineres 
med færre elever i klasserne og tid til, at 
lærerne kan nå både forberedelse og 
samarbejde med forældrene, kan det 
stadig lykkes at gøre folkeskolen til 
forældres foretrukne valg.

Men det haster, hvis vi stadig 
skal have en fælles folkeskole. 

Fra tålt ophold  
til inklusion?
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Værsgo – et helt 
nyt værktøj 

Mobile borde og stole har givet 
lærer Ann Jacobsen nye  

muligheder i undervisningen  
– og hendes elever 

er begejstrede.

10

Flere elever  
med særlige  

behov
En række kommuner er nødt til at øge  
budgettet til specialundervisning. De  

oplever, at flere og flere elever ikke kan  
inkluderes i den almene undervisning.

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 21 91 52 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

GLÆDELIG JUL TIL VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
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elevers indtog

Lærerne står i en disciplin-
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samfundsdebattør Lars  
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lærer Maria Roneklindt  
i Folkeskolens serie om  

opbrud i folkeskolen.
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»Vi har kolleger  
og elever, der  

græder hver dag«
Lolland-Falsters  

Lærerforening har i 
årevis kæmpet for en 
arbejdstidsaftale på 

kommunens skoler. Et 
politisk debatmøde gør 

nu kredsformand  
Henrik Hansen  
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Øvelse gør mester
Nyuddannede Jonas 
Jensen vinder en pris 
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faglige arbejde i  
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projekt.
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De fleste elever i folkeskolen sidder på samme måde som for en menneskealder  
siden. Et nyt forsøg med mobile borde og stole gør op med det statiske klasseværelse.  

Både lærere og elever får mere ud af en fleksibel indretning.  
 

T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  M O R T E N  T E L L I N G

 F orestil dig et klasseværelse i 
en folkeskole. De fleste tænker 
sikkert det samme: en tavle, 
vinduespartier langs den ene 
væg og store, firkantede borde 
med tyggegummirester under 

bordpladerne spredt symmetrisk i rummet 
fra katederet til bagvæggen og så de tunge 
tilhørende stole med skrammede metalben. 

»Det er sådan, vi forventer, at klasselokalet 

ser ud, for det er det landskab, vi er vokset 
op med i vores egen skole«, siger Ella Jørgen-
sen, cand.pæd. og lektor på læreruddannel-
sen Via i Aarhus. I forskningsprojektet Klas-
selaboratoriet arbejder hun med at ændre 
det landskab til det bedre for undervisning, 
elever og lærere.   

»Trods viden om, at indretning har stor 
betydning for lærernes praksis og elevernes 
læring og trivsel, har indretningen af vores 

klasselokaler ikke ændret sig væsentligt de 
sidste 100 år«, siger Ella Jørgensen. 

Indretningen af det mobile klasseværelse 
adskiller sig fra det traditionelle klasseværelse 
ved at have mobile borde og lette, flytbare 
stole, der kan stables. Møblerne gør det mu-
ligt for eleverne at ændre bordopstillingen i 
klassen på mindre end to minutter og tilpasse 
undervisningen i netop den time.

Forskerne i projektet har samarbejdet med 

Elev i 6.c om at sidde i rundkreds: »Så kan man kigge på hinanden og have en samtale alle sammen. Hvis man sidder i en almindelig klasse, sidder der nogle bag ved en og taler, og så 
skal man vende sig om. Nu har vi overblik«. 

Det mobile klasseværelse  
vækker begejstring
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Otte gode opstillinger i klassen

 Cirkel med 
borde: 

Som man kender 
den. Velegnet til  

diskussion og  
fælles debat.

Stå om borde:
God til gruppearbej-
de, hvor eleverne kan 
stå tættere sammen 
om en enkelt compu-
ter frem for at sidde 
på hver sin side af et 
stort bord med blik-
ket rettet mod egen 
skærm.

Almindelig 
klasse: 
Til almindelig tavle-
undervisning.

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

Stole i kreds: 
Til når eleverne skal 

diskutere i plenum 
på klassen. Eleverne 

får mulighed for at 
kigge hinanden i 

øjnene. 

Sidde ved 
borde: 

Til større og  
længerevarende  
gruppearbejde. 

Hestesko:  
Til tavleundervisning 
og fælles diskussion.

Biografen: 
Til tavleundervisning, 

fællesbeskeder eller 
visning af film.

Frit gulv: 
Til aktiviteter, der 
kræver plads at bol-
tre sig på. Samtidig 
grundopstillingen 
til både start og 
slutning af en un-
dervisning.  
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Solbjergskolen syd for Aarhus, hvor lærere 
og elever i 6. klasse har afprøvet de mobile 
møbler.

»Min indledende tanke var, at det her 
bliver tre uger med 22 børn og totalt kaos«, 
siger Ann Jacobsen, en af de lærere, der skulle 
afprøve det mobile klasseværelse og give sine 
erfaringer videre til forskerne fra Via. »Men 
efter nogle få timer finder man ud af, at man 
bliver givet et helt nyt værktøj, som man kan 
bruge i undervisningen, fordi man lige pludse-
lig kan tænke opstilling ind i sin forberedelse«.

Et rum bliver til flere
Inden Ann Jacobsen og eleverne fra 6.c 
prøvede kræfter med de nye møbler, fik de en 
kort introduktion af Ella Jørgensen, som også 
sørgede for, at der var skabeloner hængt op i 
den ene ende af klasseværelset, så de havde 
noget at tage udgangspunkt i, når stole og 
borde skulle placeres. 

»Det var noget af det, vi fandt ud af ved 
det her forsøg: Det er meget nemmere for 
læreren at bruge møblerne, hvis man har 
nogle forhåndsopstillinger, som eleverne kan 
indrette efter«, siger Ella Jørgensen. 

For Ann Jacobsen har det mobile klassevæ-

relse betydet, at ét rum blev til flere – og det 
er der store fordele i:

»Det blev til en legeplads og en faglig skole-
plads, en gymnastiksal, en biograf og et teater. 
Man kunne lige pludselig skabe en ny scene 
på ingen tid med børnene som aktører, der 
samarbejder om at skabe et fællesskab om-
kring det at indrette deres eget klasseværelse«. 

Normalt tog det eksempelvis tid for Ann 
Jacobsen og eleverne at finde et egnet lokale 
at være i, hvis de skulle bruge gulvplads. Men 
de nye møbler kunne bare køres til siden, 
hvis der var brug for plads til store armbevæ-
gelser i undervisningen. 

Også eleverne var hurtige til at mærke og 
sætte ord på nogle af de positive læringseffek-
ter, fortæller forskeren: 

»En elev bemærkede for eksempel, at det 
gav meget mere energi at stå op, når man 
skulle diskutere, mens det var rart at sidde 
ned, når der skulle skrives længere opgaver. 
En anden elev lagde mærke til, at fællesdis-
kussioner fungerede meget bedre, når man 
sad i en cirkel, fordi man ligesom var med og 
kunne kigge hinanden i øjnene, i stedet for 
at man skulle vende sig om, når den, der sad 
bagerst i lokalet, havde ordet«. 

Fysisk rart med flytbare møbler
Det var samtidig ikke kun eleverne, der var 
tilfredse med det mobile klasseværelse. Ann 
Jacobsen følte også, at hendes undervisning 
blev mere spændende at forberede og sjovere 
at udføre:

»Det var for det første fysisk rart at få skif-

»Efter nogle få timer finder 
man ud af, at man bliver givet 
et helt nyt værktøj, som man 
kan bruge i undervisningen,  
fordi man lige pludselig kan 

tænke opstillingen ind  
i sin forberedelse«.

A N N  J A C O B S E N ,  

L Æ R E R
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»Man sidder sammen med 
nogen, man ikke plejer at 
sidde sammen med – man 
får hele tiden nye kam-
merater, og man vil jo også 
gerne snakke med nogle 
andre«. Elev i 6.c om for-
dele ved løbende at tilpasse 
bordopstillingen i klassen. 

»Når det regner udenfor, 
kan man faktisk lege sam-
men i klassen«. Elev i 6.c, 
der har afprøvet Klasse-
laboratoriets mobile møbler, 
der hurtigt kan skubbes ud 
til siden.

tet møblerne ud, fordi det pludselig gav luft. 
Det føltes, som om der var mere plads, selv 
om rummet jo havde samme størrelse. Jeg 
forberedte mig også mere grundigt i den tid, 
vi havde møblerne, fordi jeg nu havde en ny 
dimension at arbejde med, som skulle tænkes 
ind i undervisningen«. 

Derfor var det også mærkbart for Ann 
Jacobsen og klassen, da forsøget for nylig blev 
afsluttet, og de gamle møbler genfandt deres 
plads i klasselokalet. »Man ser lige pludselig, 
hvor fastlåst man egentlig er«, siger Ann Ja-
cobsen. 

Et andet aspekt ved de flytbare møbler 
var den orden og renlighed i klassen, som de 
medførte, pointerer Ann Jacobsen:

»Før havde hver elev sin egen plads, hvor 

Se en video med 6.c, der afprøver 
Klasselaboratoriets møbler, på 

à  rumforlæring.nu 

penalhusene lå med indmaden ude på bord-
pladerne, og taskerne flød rundtomkring på 
gulvet. Da vi brugte de flytbare møbler, var 
det et krav, at taskerne blev stillet bag en be-
stemt linje, så borde og stole kunne køres frit 
rundt. Da rengøringspersonalet først kom ind 
i klasselokalet, troede de, at vi havde flyttet 
undervisningen, for stolene og bordene bliver 
jo stillet op langs væggen efter hver time«, 
siger Ann Jacobsen.

Eleverne bemærkede også, at der var 
mere ryddeligt, og Ella Jørgensen fortæller, 
hvordan en af dem nævnte, at det var rarere, 
for det var ligesom at være derhjemme.

»Det er særegent for den danske opfattelse 
af klasselokalet, at det skal være hyggeligt og 
hjemligt med sofaer og mikrobølgeovne og så 
videre, men det betyder også, at der er nogle 
ting, der blokerer for undervisningen«, siger 
Ella Jørgensen. »Fysiklærere kan for eksempel 
gå ind i et lokale, der står klart til undervis-
ningsbrug, og hvor tingene står, hvor de skal, 
mens dansklærere ofte skal bruge undervis-
ningstid på at få eleverne til at fjerne madpak-
ker, mobiler og andre ting«. 

Flere skift i hver time
En klassisk time i Klasselaboratoriet starter 
med, at eleverne sammen med læreren ruller 
stolene og bordene ud i den ønskede opstilling. 

»Der var indledningsvis nogle forhindrin-
ger, som når eleverne kom ind i klassen før 
lærerne og ikke havde noget sted at sidde, 
men de fandt hurtigt ud af, hvilke opstillinger 
der passede til hvilke timer, og kunne deref-
ter indrette klasseværelset selv«, siger Ann 
Jacobsen. 

»Hvis vi for eksempel skulle analysere 
en tekst i dansk, kunne vi starte ud med en 
biografopstilling, mens der blev læst højt fra 
en roman eller en novelle. Derefter kunne 
eleverne sætte stolene ind til væggen og stå 
op ved bordene, mens der blev arbejdet i 
grupper. Det passede fint at flytte cirka to-tre 
gange i løbet af en time. Det tager cirka to 
minutter, men giver også mulighed for at dele 
undervisningen op i flere tempi. Samtidig får 
man som lærer en kortere distance fra tavlen 
og ned til eleverne, fordi det virker mere na-
turligt at gå rundt i lokalet«. 

At turde en ny indretning
For Ella Jørgensen er det afgørende, at klas-
sen i stedet for at være en fastlåst størrelse 
bliver et fagligt rum, som giver lærerne mulig-
hed for at gøre de ting, som de gerne vil med 
undervisningen. Hun er derfor åben over for, 
at der findes mange andre muligheder for at 
gentænke indretningen i landets folkeskoler.

»Lige nu koster det her klassesæt 10.000-
15.000 kroner mere end et traditionelt 
standardsæt til 50.000 kroner. Jeg håber på 
at kunne skabe opmærksomhed og informa-
tioner omkring, at der findes andre veje, man 
kan gå, i forhold til indretning, så skoleledere 
og lærere ser behovet for nytænkning og be-
gynder at efterspørge alternative klassesæt, 
der udfordrer den traditionelle tænkning«. 

Hos Ann Jacobsen er der i hvert fald ingen 
tvivl om succesen: »Jeg vil klart anbefale det. 
Jeg skal selv have de her borde, og de kom-
mer til at følge mig i min undervisning«. 
mim@folkeskolen.dk
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Kommuner må til lommerne:  
Behovet for  

specialundervisning  
vokser på ny

Stik imod målet om inklusion og besparelser er flere kommuner begyndt  
at bevilge ekstra penge til specialundervisning. Tre af kommunerne vil nu  

undersøge, hvorfor flere elever har behov for specialundervisning. 

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  ·  I L L U S T R A T I O N :  M A I B R I T T  A M S L E R
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F ør sommerferien gik 55 elever i Odder 
Kommune i specialklasse. I dette sko-
leår er tallet vokset til 81. Også Sorø og 

Aalborg står med flere elever, som har behov 
for specialundervisning, og kommunerne har 
ligesom Odder måttet tilføre flere penge til 
området end budgetteret. 

Rundtom i landet er kommunerne be-
gyndt at åbne op for at bruge flere penge på 
specialundervisning. Det overordnede mål 
hedder stadig inklusion i den almene under-
visning, men flere steder går tendensen nu 
den modsatte vej.

Siden 2012 har Sorø Kommune reduceret 
sit budget til specialundervisning fra 65 til 45 
millioner koner, men politikerne er gået for 
vidt med besparelserne. 

»Vi forventer et underskud på seks millio-
ner kroner i år og har fået en tillægsbevilling 
plus tilførsler fra andre konti for at dække det 
ind. Man kan sige, at det så er lykkedes os at 
spare 14 af de 20 millioner, vi havde regnet 
med«, siger fagchef Henrik Madsen fra børne- 
og familieforvaltningen i Sorø.

I Odder Kommune har politikerne afsat et 
større beløb til specialundervisning end de 
7,1 millioner kroner, forvaltningen foreslog. 
En ny budgetaftale hæver beløbet til 8,5 mil-
lioner i 2018, og de to følgende år tilføres der 
yderlige 10,6 millioner kroner i alt. 

»Der er politisk vilje til at investere, så vi 
kan vende tilbage til en stabil segregerings-
procent«, siger direktør for børn, unge og 
kultur Karsten Poulsen.

I Aalborg koster specialundervisningen 25 
millioner kroner ekstra i år. De hentes i den 
eksisterende økonomiske ramme, men i 2018 
tilføres de som en ekstrabevilling. 

»Pengene går udelukkende til at finansiere 
ekstra pladser i specialundervisningen«, siger 
skolechef Jakob Ryttersgaard.

Flere ind og færre ud
Alle tre kommuner har sat sig for at undersø-
ge, hvorfor de har fået flere elever med særlige 
behov, og ikke mindst hvad de kan gøre for at 
reducere behovet for specialundervisning.

»Vi har i flere år ligget stabilt med en 
segregeringsgrad på cirka fire procent. Den 
markante ændring i dette skoleår skyldes, at 
en relativt stor andel elever med autisme be-
gynder deres skoleliv i specialklasse. Vi over-
tager også elever med særlige behov fra pri-
vatskoler og har flere tilflyttere end tidligere. 
Det skal kobles med, at der i sommer ikke gik 
så mange ud af skolen, som der plejer«, siger 
Karsten Poulsen fra Odder.

Inklusion bliver et væsentligt omdrejnings-
punkt i den analyse, kommunen er ved at 
sætte i værk.

»Vi vil se på, om vi kunne have gjort noget 
anderledes, for det er primært i slutningen 
af mellemtrinnet og i udskolingen, at elever 
med autisme får behov for specialundervis-
ning. Vi vil også undersøge, om vi har elever i 
specialklasser, som vi delvist kan inkludere«, 
siger Karsten Poulsen.

Op mod halvdelen af lærerne i den øst-
jyske kommune er blevet efteruddannet i 
inklusion, og skolerne arbejder med både 
inklusionsvejledere og co-teaching. Men der 

er plads til at forbedre arbejdet med tidlig 
indsats og rettidig opsporing, mener børne- 
og ungedirektøren.

»Vi skal styrke samarbejdet mellem dag-
tilbud og skole og have et stærkt øje på børn 
med udfordringer. Det er et af mine bud på, 
hvordan vi kan undgå, at så mange elever 
har brug for et specialtilbud«, siger Karsten 
Poulsen.

Kredsformand Bent Eriksen fra Skander-
borg-Odder Lærerkreds er tilfreds med, at 
kommunen vil bruge flere penge på området.

»Inklusionskravet forsvinder ikke, for 
den ekstra bevilling til specialundervisning 
bliver udfaset. Men politikerne erkender, 
at de ikke kan stille en masse krav uden at 
finansiere dem. Der bør blandt andet udarbej-
des handleplaner om, hvordan man tackler 
intentionen om inklusion, men handleplaner 
gør det ikke alene. Kunsten er at få inklusion 
til at være en fælles opgave på skolen, så den 
enkelte lærer ikke står med ansvaret, når der 
opstår vanskeligheder omkring en inkluderet 
elev«, siger Bent Eriksen.

Tidlig indsats øger udgiften
I Sorø forklarer fagchef Henrik Madsen stig-
ningen med, at tyngden af specialundervis-
ning er flyttet fra mellemtrin til indskoling.

»Tidligere satte man først ind med de 
faglige mål senere i skoleforløbet, men de 
ensidige krav til skolerne om at præstere 
betyder, at de har fokus på de faglige mål fra 
dag et. Derfor sætter vi ind med en tidlig ind-
sats allerede i børnehaveklassen, og det fører 
forhåbentlig til færre udgifter på sigt, men 
da vi stadig har elever på mellemtrinnet med 
behov for specialundervisning, kan vi endnu 
ikke se det i regnskabet«.

Lise Vadsager, formand for Ringsted-Sorø 
Lærerforening, er knap så optimistisk.

»Pengene går  
udelukkende til at  

finansiere ekstra pladser i 
specialundervisningen«.

JAKOB RYTTERSGAARD,  
SKOLECHEF I AALBORG KOMMUNE
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»Selvfølgelig øger en tidlig indsats sandsyn-
ligheden for at afhjælpe et barns vanskelig-
heder, men mange elever har brug for støtte 
i flere år, for et handicap følger én igennem 
livet. Men det vil være skønt, hvis Henrik 
Madsen har ret«, siger kredsformanden.

Som hun ser det, lapper kommunen blot 
på økonomien til specialundervisning, fordi 
man nu kan se, at det absolut nødvendige 
ikke kan holdes inden for budgettet.

»Politikerne har skåret på specialundervis-
ning for at få flere penge til normalområdet, 
men mange børn magter ikke inklusionen, så 
det giver bagslag«, siger Lise Vadsager.

Henrik Madsen afviser, at stigningen skyl-
des, at den sjællandske kommune har haft 
højere inklusionsmål, end skolerne har været 
i stand til at indfri.

»Det er en kraftpræstation, at skolerne 
har kunnet reducere udgifterne til specialun-
dervisning med 14 millioner kroner. Vi har 
formuleret ti pejlemærker for inklusion, som 
lærerne er blevet uddannet i, vi har etableret 
et udrykningsteam, så de kan få hjælp her og 
nu, og vi har uddannet inklusionsvejledere, så 
vi har gjort meget for at hjælpe skolerne. Men 
man kan altid spørge, om vi har gjort nok for 
den enkelte lærer«, siger Henrik Madsen.

En analyse skal vise, hvordan kommunen 
kan styrke inklusionen. Fagchefens egen tese 
er, at man med flere penge til tolærerordnin-
ger og deletimer i almenundervisningen kan 
forebygge behovet for specialundervisning. 

»Det vil give lærerne mulighed for at gribe 
ind hurtigt, men det kræver en investering, 

og det er en politisk prioritering, om man vil 
det«, siger Henrik Madsen.

Årsager skal indkredses
I 2011 nedlagde politikerne i Aalborg 150 
pladser i specialundervisningen og førte ube-
skåret 55 millioner kroner videre til inklusion 
på almenskolerne. Det førte i første omgang 
til færre indstillinger til specialundervisning, 
men siden 2013/14 er der sket en stigning. I 
dag undervises cirka 700 elever i specialtil-
bud. Det giver en merudgift på 25 millioner 
kroner.

For at stoppe den udvikling ville skole-
udvalget fra dette skoleår fordele hele kom-
munens budget til specialundervisning og 
inklusion direkte til de 50 skoler. Til gengæld 
skulle skolerne selv betale for elever, som 
blev visiteret til et specialtilbud. Men det 
forslag blev stoppet. Modellen mødte så stor 
modstand fra forældre, lærere og skolele-
dere, at politikerne forkastede det. I stedet fik 
forvaltningen til opgave at involvere folkesko-
lens parter i, hvordan en ny visitationsmodel 
kunne se ud, fortæller skolechefen.

»Vi har holdt en workshop, hvor 150 le-
dere, medarbejdere og forældre har fortalt, 
hvad det er vigtigt at være opmærksom på 
hos børn med behov for specialtilbud eller 
inkluderende læringsmiljøer. Dertil har vi 
besøgt samtlige skoler for at høre om deres 
udfordringer med at skabe inklusion og for 
at finde ud af, hvorfor nogle skoler har større 
behov for at få elever i særlige læringstilbud 
end andre. Vi vil indkredse årsagerne og 

BYRÅDSKANDIDATER ER BEKYMREDE FOR INKLUSION
Svar på påstanden »Inklusionen i folkeskolen er gået for vidt«*

sætte perspektiv på, hvordan vi bedst imøde-
kommer børnenes behov for et skoletilbud«, 
siger Jakob Ryttersgaard. 

Aalborgs skolechef har ikke noget entydigt 
svar på, hvorfor flere elever har behov for 
specialundervisning. Det har formand for 
Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simon-
sen heller ikke. Han peger på, at udviklingen 
skyldes en blanding af årsager.

»Når man har elever med særlige behov 
i klassen, skal lærerne tænke dem ind i den 
måde, de tilrettelægger undervisningen på, 
men lærernes forberedelsestid slår ikke til. 
Samtidig er der sket en forandring i mange 
børns skoleliv i form af mindre struktur i sko-
ledagen, øgede krav om at præstere og flere 
personaleskift. Det er også blevet sværere at 
få skoleudsættelse, så børn presses tidligere 
i skole. Før kunne børnehaveklasselederne 
lempe sådanne børn ind i skolen, men i dag 
er det skole fra start af, hvor børnene tid-
ligere brugte det første år på at lære at gå i 
skole«, siger Karsten Lynge Simonsen.

Plads til forbedringer
Stigningen i antallet af elever i specialtilbud i 
Aalborg viser, at tiden er inde til at justere de 
nuværende inklusionsindsatser, mener Jakob 
Ryttersgaard.

»Vi tror på, at det er muligt at lave foran-
dringer. Det er blandt andet blevet tydeligt 
for os, at vi skal være bedre til at skabe hel-
hed mellem fællesskabet og det enkelte barn 
og til at skabe fleksibilitet mellem det almene 
og det specielle læringsmiljø. Specialskolerne 
har kompetencer, som almenmiljøet kan have 
glæde af i kortere eller længere perioder«.

Skolechefen peger på, at overgangene 
mellem specialtilbud og almenklassen skal 
kunne tilpasses den enkelte elevs behov.

»I dag kommer elever ofte i specialtilbud 
for resten af skoletiden, men nogle børn har 
kun brug for at være der i en periode. Derfor 
skal vi etablere tværgående samarbejder, så 
vi kan gå op og ned i indsatsstyrke«, siger 
Jakob Ryttersgaard.

Der kan være noget at hente i nye meto-
der, mener den lokale lærerformand, men 
det løser ikke alt: »Lærerne skal have mere 
tid til forberedelse, hvis inklusionen skal 
lykkes, for i dag er det eneste, de kan nå at 
tænke på, når skoledagen er omme, hvad de 
skal lave i første time i morgen«, siger Kar-
sten Lynge Simonsen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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*Svar fra de 1.258 kandidater, som i forbindelse med kommunalvalget har deltaget i Kandidatprøven på folkeskolen.dk
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Skolerne får flere elever  
med særlige behov

Antallet af børn med blandt andet angst og autisme vokser  
og vil presse skolerne til at segregere flere elever, advarer landets 

skoleledere og professor i specialpædagogik. 

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  ·  I L L U S T R A T I O N :  M A I B R I T T  A M S L E R

N ogle børn er så angste, at de ikke kan 
være i klassen, og der kommer også 
flere børn med autisme til. Formand 

for Skolelederforeningen Claus Hjortdal har 
netop været rundt i landet for at tale med 
medlemmerne – og budskabet er det samme 
overalt: Skolelederne fortæller om stadig flere 
børn med særlige behov.

Derfor er der grund til at være bekymret 
for, om skolerne fortsat kan blive ved med 
at inkludere 95 procent af eleverne, som er 
nivauet i dag, mener Claus Hjortdal. 

»Før det første har skolerne ikke fået 
tildelt alle pengene fra de lukkede special-
skoler. For det andet indgår en del af de 
børn, der er blevet ’normaliseret’, i den al-
mindelige tildelingsmodel, og den er blevet 
beskåret. Det gør det svært for skolerne at 
give inkluderende undervisningstilbud. Det 
hænger ikke sammen«, siger Claus Hjortdal, 

der for to år siden stod i spidsen for regerin-
gens inklusionseftersyn.

Professor i specialpædagogik Niels Ege-
lund fra Danmarks institut for Pædagogik og 
Uddannelse på Aarhus Universitet bekræfter, 

at flere børn har det svært i dag end tidli-
gere.

»For ti år siden talte vi slet ikke om børn 
med angst. Ordblinde elever fylder også 
mere, og der er også mere fokus på, at nogle 
børn er skrøbelige og ikke trives i et alment 
klassemiljø. Alt andet lige peger det på et be-
hov for mere specialpædagogisk bistand. Det 
ses i alle lande i den vestlige verden og i dele 
af Sydøstasien«, siger han.

Udviklingen skyldes, at samfundet stiller 
større krav til det enkelte barn, mener nogle. 
Andre peger på, at new public management 
med blandt andet nationale test presser ele-
verne, ligesom de sociale medier er med til at 
stresse børn i dag.

I Børne- og Kulturchefforeningen er for-
mand Jan Henriksen enig i betragtningerne om, 
at flere børn i dag mistrives socialt som fagligt, 
og han forudser, at udviklingen vil fortsætte. 

KL ser tegn på, at andelen af børn, som henvises til 
specialtilbud, er begyndt at stige. I sin seneste bud-
getvejledning til kommunerne bringer KL en graf over 
segregeringen hvert år i april fra 2013 til 2017. 

I 2013 lå andelen på 5,1 procent, i 2015 på 4,74 
procent, mens andelen af børn i specialtilbud i april 
i år var steget til 4,9 procent. Tallene har fået KL til 
at indskærpe over for kommunerne, at »arbejdet med 
inkluderende læringsmiljøer for alle fortsat kræver et 
stort fokus«.

Inklusion begynder at skride
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Mere manpower kan  
løse problemet

Lærernes arbejdsvilkår fremmer eksklusionen  
af børn med særlige behov, siger inklusionsforsker. 

En mulig løsning hedder co-teaching, en anden  
mere tid til forberedelse.

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  ·  I L L U S T R A T I O N :  M A I B R I T T  A M S L E R

S å længe én lærer skal undervise op 
mod 28 elever, kan det ikke lade sig 
gøre at løse opgaven med inklusion. 

Sådan siger lektor Lotte Hedegaard-Sø-
rensen, forsker i inklusion og eksklusion 
på Danmarks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet.

»Min forskning viser tydeligt, at når en 
lærer træder ind i lokalet til alle de ele-
ver, så fokuserer hun på at undervise hele 
klassen i sit fag. Det får en hel masse til at 
falde fra, og nogle forlader ligefrem loka-
let«, siger Lotte Hedegaard-Sørensen.

Lærerens fokus på faget forstærkes af 
konkurrencestatens jagt på effektiviserin-
ger, tilføjer hun.

»Når vi lægger elevernes resultater 
ud på hjemmesider, retter lærerne deres 
blik mod faget og i mindre grad på de 
specialpædagogiske opgaver. Samtidig 
har vi inkluderet flere og flere elever, og 
det sætter lærerne i et krydspres. Men vi 
har løsningen: Co-teaching, hvor lærere, 
pædagoger og resursepersoner planlæg-
ger, udfører og evaluerer undervisningen 
sammen. Det virker: Eleverne lærer mere 
og trives bedre, så jeg kan ikke forstå, 
hvorfor vi ikke bruger den løsning«.

Sorø er en af de kommuner, som har 
måttet øge bevillingen til specialunder-
visning, og formanden for Ringsted-Sorø 
Lærerkreds, Lise Vadsager, er enig i, at 
co-teaching kan være en vej til inklusion.

»Det er ikke nok, at en vejleder sidder 
på et møde og siger, hvordan læreren skal 
gøre i klassen. Lærere er ikke tryllekunst-
nere, så hjælpen skal være i klassen. Så 
kan lærere rigtig meget med inklusion«, 
siger hun.

Også Odder Kommune har netop 
vedtaget at tilføre flere penge til special-
undervisningsområdet, og i Skanderborg-
Odder Lærerkreds lyder co-teaching som 
musik i formandens ører.

»Når lærere skal have løst et problem, 
har de brug for at sparre med en, som 
kan se professionelt på problemet. Det 
kan være en pædagog, men det kan også 
være fysiklæreren eller en anden lærer-
kollega, som ved, hvad der skal til«, siger 
Bent Eriksen.

I Aalborg Lærerforening ser for-
mand Kasten Lynge Simonsen dog kun 
co-teaching som en del af løsningen på 
kommunens stigende udgifter til special-
undervisning.

»Vi ser børn med komplekse problemstillin-
ger, som kræver helhedsløsninger, og dem får vi 
flere af i de kommende år«, forudser han. 

Budgetdisciplin slippes ikke
Når flere kommuner er begyndt at bevilge ekstra 
penge til specialundervisning, hænger det i høj 
grad sammen med, at opsvinget giver kommu-
nerne en bedre økonomi, vurderer Tom Ahmt, 
formand for Økonomidirektørforeningen.

»Med penge på kistebunden er det naturligt 
for politikere at give en bedre service. Det skin-
ner også igennem, at Ellen Trane Nørby som 
undervisningsminister kaldte en inklusion på 
96 procent for rigidt og afskaffede måltallet. 
Det signal gør det legitimt for byrådspolitikere 
at vægte lokalt skønnede behov højere end en 
udgiftsramme«, siger Tom Ahmt.

Han tror dog ikke, at man vil se otte-ti pro-
cent af eleverne blive henvist til specialunder-
visning som for 10-15 år siden.

»For få år siden talte man om, at specialun-
dervisningen kannibaliserede almenundervisnin-
gen, men i dag ved vi, at nogle elever kan inklu-
deres, mens andre ikke kan. Italesættelsen af, at 
ekskluderede børn udelukkes fra fællesskabet, 
har også stadig klang i de faglige miljøer, så bud-
getdisciplinen bliver ikke sluppet som tidligere«, 
siger Tom Ahmt.

Jan Henriksen fra Børne- og Kulturcheffor-
eningen tror heller ikke på, at eksklusionstal-
lene vil blive så høje som tidligere, selv om der 
er flere børn med særlige behov i dag. 

»At måltallet på 96 procent er væk, ændrer 
ikke på ambitionen om, at så mange børn som 
muligt skal være tæt på almenområdet. Men 
kommunerne vil finde deres egne løsninger. 
Nogle vil give tillægsbevillinger til specialun-
dervisning, mens andre vil oprette tværgående 
tilbud mellem skole- og familieområdet. Mange 
kommuner er begyndt at se mere helhedsori-
enteret på opgaven, for hvis forældrene ikke 
lykkes, gør børnene det heller ikke«, siger Jan 
Henriksen.

Professor Niels Egelund mener da heller 
ikke, at der er belæg for at sige, at skolerne 
har svigtet. De har gjort et stort stykke arbejde 
uden altid at have midlerne til det.

»Kommunerne har investeret i inklusions-
vejledere og kurser, men inklusion er en svær 
øvelse. Både skoleledere, lærere og special-
lærere oplever, at der mangler resurser. Det vil 
folk altid sige, men her er det rigtigt, for der 
har været tale om en voldsom omstilling«, siger 
professoren. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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1.000.000

»Jeg er realist, og det vil være for dyrt for 
kommunen med to lærere i alle timer. Men 
der kan være timer og fag, hvor det kan være 
en løsning. Co-teaching er en metode, mere 
forberedelsestid er en anden, og en forkortet 
skoledag en tredje vej til øget inklusion«, siger 
Karsten Lynge Simonsen.

Fokus på lærernes arbejdsvilkår
I Skolelederforeningen er formand Claus 
Hjortdal med på, at børn med særlige behov 
kræver manpower.

»Vi kan hverken rationalisere eller digita-
lisere os ud af problemet, for det handler om 
det enkelte barn. Det mangler politikerne for-
ståelse for. Vi har en højrefløj, som vil slanke 
den offentlige sektor og give skattelettelser, 
men der er skåret ned på alt, så skolerne har 
ingen løse tolærertimer, og der står heller 
ikke 300.000 kroner på en konto til en ekstra 
pædagog. Det bider sig voldsomt i halen, for 
når man ikke magter opgaven, griber man til 
den sidste løsning og segregerer eleven«, siger 
skoleledernes formand.

Han ser dog et lille lys forude: »Nogle 
kommuner er begyndt at erkende, at det ikke 
hænger sammen, og bevilger flere penge frem 
for at skælde ud på skolerne. Man er nødt til 
at gå ind i problemstillingen«.

På DPU er Lotte Hedegaard-Sørensen 
mindre optimistisk. Hun er sikker på, at flere 
kommuner bliver nødt til at øge bevillingerne 
til specialundervisning, fordi de netop ikke 

investerer i teamsamarbejdet og etablerer to-
lærerordninger og resursepersoner omkring 
lærerne. 

»Jeg er oprigtigt bekymret for, at vi igen 
kommer til at udskille op mod ti procent af 
eleverne, fordi de betingelser, vi giver læ-
rerne, fremmer eksklusion. De kan umuligt 
nå rundt om de børn og deres behov, og det 
er vi nødt til at sige højt«.

Formanden for børne- og kulturcheferne, 
Jan Henriksen, giver dog ikke op. Han peger 
på, at kommunerne og skolerne kan finde 
inspiration i den rapport, som regeringens 
inklusionseftersyn kom med i 2016.

»Eftersynet viser, at der er et uudnyttet 
potentiale for inklusion, og den sammen-
hængende skoledag giver en optimal ramme 
til arbejdet. Men vi har skemalagt understøt-
tende undervisning, lektiehjælp og bevægelse 
uden først at tage en snak om, hvordan vi kan 
bruge elementerne til at skabe et inkluderen-
de læringsmiljø. Dér kan vi gøre noget«, siger 
børne- og kulturchefernes formand. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»De betingelser, vi giver 
lærerne, fremmer eksklu-

sion. De kan umuligt nå 
rundt om de børn og deres 
behov, og det er vi nødt til 

at sige højt«.
LOTTE HEDEGAARD-SØRENSEN,  

LEKTOR VED DPU  
PÅ AARHUS UNIVERSITET
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At arbejde fællesfagligt i naturfagene kræver 
øvelse. Nogle lærere tror, at de arbejder fæl-
lesfagligt, men faktisk arbejder de parallelt i 
de tre fag. Det er konklusionen i lærer Jonas 
Jensens bachelorprojekt, der er et af de tre 
projekter, der er nomineret til en pris i lærer-
profession.dk, der en gang om året belønner 
de bedste professionsbachelor- og pædago-
giske diplomprojekter. Prisfesten finder sted 
den 17. november.

»Det er en stor udfordring for lærerne 
med de fællesfaglige projekter i naturfag, for-
di eleverne jo skal lære både det monofaglige 
i de tre fag og det fællesfaglige naturfag. Det, 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO SIMON JEPPESEN 
Det fællesfaglige er  
svært, men kan læres
Når lærerne arbejder med et emne i naturfag, tror de, at de 
arbejder fællesfagligt, men måske arbejder de blot parallelt i 
de tre naturfag, mener lærer Jonas Jensen. Hans afsluttende 
bachelorprojekt på læreruddannelsen om udfordringerne ved 
det fællesfaglige arbejde er indstillet til en pris.
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»Hele planlægningen bør ske fælles, når 
lærere arbejder fællesfagligt«, siger lærer 
Jonas Jensen, der er nomineret til en pris 
for sit bachelorprojekt om fællesfagligt 
samarbejde.
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lærerne tror, de gør, stemmer måske ikke al-
tid helt overens med det, de faktisk gør. Nogle 
er ikke helt skarpe på definitionen og taler i 
stedet om at arbejde med et emne, som de 
tidligere har gjort«, siger Jonas Jensen.

Den nyuddannede lærer understreger, at 
det ikke er nok at have en plan for de tre fag. 
Det kræver også, at lærerne sammen taler 
om, hvordan de griber undervisningen an, 
viser hans bachelorprojekt. 

»Nogle af udfordringerne er, at nogle læ-
rere kun har et af naturfagene, mens andre 
har to-tre af fagene. Det bedste vil være, hvis 
en gruppe af naturfaglige lærere sammen 
planlægger undervisningen. Men for eksem-
pel opfattes fysik/kemi som det ’svære’ fag, 
og nogle lærere, der ikke selv har fysik/kemi, 
trækker sig her. Derfor kan det blive svært at 
planlægge fælles«.

Jonas Jensen har indtil for nylig arbejdet 
som naturfagslærer på Stilling Skole ved Aar-
hus, hvor han underviste i alle tre naturfag. 

»Jeg var den eneste naturfagslærer i min 
klasse, så det var selvfølgelig lettere at plan-
lægge, men til gengæld kunne jeg så komme 
til at mangle den faglige sparring. Heldigvis 

havde jeg en kollega, der havde en anden 
klasse i naturfagene, så vi kunne planlægge 
de fællesfaglige forløb sammen«, siger han.

Bedst at starte fælles
Den skole, der var model for hans bachelor-
opgave, er en skole, hvor lærerne har været 
godt med i det fællesfaglige arbejde, og de har 
haft klasser med i forsøgsordningen med den 
fælles naturfagsprøve. Jonas Jensen mener, at 
det fællesfaglige arbejde er svært nu, fordi det 
er nyt, men at det klart vil blive nemmere og 
mere fællesfagligt, efterhånden som lærerne 
rundtom i landet får mere erfaring med at 
arbejde på denne måde.

Han oplevede, at lærerne startede med 
at holde et møde, hvor de aftalte forløbene, 
men derefter underviste de primært mono-
fagligt.

»Det kan godt være svært. For eksempel 
kan et emne som stråling være svært at starte 
på fællesfagligt, fordi man mener, at eleverne 
først skal have noget viden om stråling og 
radioaktivitet, før de kan bruge det i en fæl-
lesfaglig sammenhæng«.

Han nævner også, at det kan være svært at 
få alle tre fag repræsenteret. Geografi bliver 
ofte »hægtet på«, da det opfattes som det 
sværeste fag at få med i projekterne. 

»Når geografilæreren skal ind i det fæl-
lesfaglige arbejde, risikerer man at tænke: 
’Vi snupper noget landbrug med her, så har 
vi geografi med’. Her skal lærerne også blive 
skarpere efterhånden og få alle fag godt inte-
greret i de fællesfaglige projekter«.

Jonas Jensen nævner, at det bedste nok er 
at starte fælles, når lærerne skal samarbejde 
fællesfagligt. Det dur ikke at begynde mono-
fagligt og så senere prøve at binde tingene 
sammen. 

»Alle fire forløb skal planlægges fællesfag-
ligt, og så kniber det faktisk med at have tid 
til mere, så der er ikke plads til at tage for 
eksempel proteinsyntesen ind senere alene. 
Den skal helst hænge sammen med og være 
en del af de fællesfaglige forløb«. 
hl@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk viser hvert år udvalgte 
bachelorprojekter fra læreruddannelsen og 
pædagogiske diplomopgaver fra skoleområ-
det. Formålet er at støtte videndeling og at 
inspirere studerende og undervisere til at fo-
kusere på sammenhæng mellem uddannelse 
og skolehverdag, mellem teori og praksis og 
mellem forskning og lærerpraksis. 

Det er eksaminatorer og censorer, der 
indstiller, og to dommergrupper udvælger de 
tre bachelorprojekter og tre diplomprojekter, 
som præmieres hvert år. Lærerprofession.dk 
drives i fællesskab af professionshøjskolerne 
og Folkeskolen.

Den 17. november bliver det afsløret, hvem 
af de vindende projekter herunder der får 
henholdsvis 1.-, 2.- og 3.-pris. 

De vindende bachelorprojekter:

• Jonas Jensen, Via UC, Aarhus:  
bachelor: Arbejder I fællesfagligt eller  
flerfagligt? 

• Gry Damgaard Nielsen, UC Nord,  
Aalborg: bachelor: Når læreren er frem-
medsproget 

• Amalie Rasmussen, Via UC, Silkeborg:  
bachelor: Et fag med uudnyttet potentiale. 

De vindende diplomprojekter er:

• Marie Grove Christensen, UC Nord,  
Aalborg: PD: Mange lærere arbejder ikke 
bevidst med regnestrategier 

• Janus Lybro, Via UC, Aarhus:   
PD: »Er tiden slut, når den er gået?« 

• Rikke Holm Hammer, UC Nord, Aalborg: 
PD: Svagtseende og blinde teenagere tri-
ves ikke i skolen. 

Læs også
Læs mere om Jonas Jensens bache-
lorprojekt på folkeskolen.dk/613838. 

LÆRERPROFESSION.DK Læs også
Alle de vindende projekter kan 
læses på lærerprofession.dk.

LÆRERPROFESSION.DK

Det er en stor  
udfordring for 
lærerne med de 
fællesfaglige 
projekter i naturfag, 
fordi eleverne jo 
skal lære både 
det monofaglige 
i de tre fag og 
det fællesfaglige 
naturfag.
Jonas Jensen
Lærer
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En arbejdstidsaftale og mere tid til forbere-
delse.

Ønskerne om bedre arbejdsvilkår til læ-
rerne fløj igen og igen gennem luften på Hotel 
Falster i Nykøbing Falster, da Lolland-Falsters 
Lærerforening arrangerede et valgmøde den 
sidste torsdag i oktober.

Det var ikke kun lærerne, som slog til lyd 
for, at de skulle have bedre forhold til arbejdet. 
Også skolebestyrelsesmedlemmer og forældre 
lagde vægt på, at lærerne skulle have mere tid 
til forberedelse – og en arbejdstidsaftale.

Hurtigt kom temadiskussionerne ved bor-
dene og paneldebatten blandt de ni politikere 
i en af hotellets fyldte sale til at dreje sig om 
lærernes arbejdsvilkår, og politikerne fik tyde-
ligt besked på, at lærerne er under pres. 

Kun 24 pc’er til 50 elever
Flere lærere og skolebestyrelsesmedlem-

mer gjorde opmærksom på de meget store 
forskelle på de enkelte skoler.

»Jeg skal undervise to klasser, hvor der er 
25 elever i den ene og 27 i den anden, men 
der er kun 24 computere. Hvordan skal jeg så 
lykkes med mit arbejde«, spurgte udskolings-
lærer Dorte Pedersen fra Nordbyskolen. Hun 

opsummerede, at 50 ud af de 132 Fælles Mål i 
dansk handler direkte om it.

»Er der ingen elever, der har deres egen 
pc med«, ville Dansk Folkepartis borgmester-
kandidat, René Christensen, vide.

 Dorte Pedersen svarede, at skolebestyrel-
sen går ind for, at skolen stiller computere til 
rådighed.

Lærerne fortæller om problemer:  

Ingen proteser til  
amputerede sjæle
En arbejdstidsaftale står øverst på ønskelisten hos mange lærere og skolebe-
styrelsesmedlemmer og forældre i Nykøbing Falster, dokumenterede et valgmøde 
arrangeret af Lolland-Falsters Lærerforening i oktober. Elever prikkede til politiker-
ne med provokerende videospots om it-problemer og klamme toiletter på skolerne, 
og lærere fortalte om de hårde vilkår på skolerne for både elever og lærere.

K O M M U N A L V A L G 

TEKST AF HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO HANNE LOOP

Flere i salen pegede også på, at profilsko-
lerne betød store lokale forskelle. Lærer Anne 
Birgitte Poulsen fra Sakskøbing Skole:

»Når vi taler om profilskoler, hvem skal så 
profilere sig på hvad? Jeg kan ikke forstå, at I 
vil være bekendt at lade skolerne have så for-
skellige udgangspunkter i deres tilbud«.

Ordene udløste klapsalver fra salen. En 
kollega, lærer Jonas Nielsen, fremhævede, at 
mange elever og lærere trives dårligt og er 
under pres:

»Der findes ikke proteser til amputerede 
sjæle, så lad os nu få en arbejdstidsaftale. Vi 
har kolleger og elever, der græder hver dag, 
sagde Jonas Nielsen, der er tillidsrepræsen-
tant for lærerne på Sakskøbing Skole.

Formand for skolebestyrelsen på Nysted 
Skole Helle Ringsing opfordrede politikerne 
til at gøre noget ved forældresamarbejdet:

»Vi har brugt meget tid på børnenes trivsel 
og fravær. Man må gerne stille krav til både 
børn og forældre, men nogle forældre kom-
mer ikke til forældremøderne, og deres børn 
møder ikke op til undervisningen, hvordan vil 
I sikre, at vi får fat i dem?«

»Vi har kolleger  og elever,  
der græder  hver dag«.

Jonas Nielsen,  
lærer og tillidsrepræsentant  

på Sakskøbing Skole
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SÅDAN STEMTE LÆRERNE VED 
SIDSTE FOLKETINGSVALG

Spidskandidat for De Konservative, Louise 
Lindhagen, ville ikke umiddelbart sige ja til 
at forhandle en arbejdstidsaftale for læ-
rerne, men aftenens rundbordsdiskussioner 
gjorde indtryk. I midten formand for Lolland-
Falsters Lærerforening Henrik Hansen. Til 
højre den socialdemokratiske spidskandidat, 
Simon Hansen, der også gerne vil forhandle 
med lærerne om en aftale. 

Socialistisk Folkepartis Annemette Schøn-
berg Johnsen sagde, at der nogle gange mang-
ler en fællesskabsfølelse:

»Det duer ikke at være sig selv nok, vi må 
arbejde for et bedre socialt fællesskab«, sagde 
hun blandt andet.

Konservativ: Vi må se på lærernes arbejdstid
»Læreres arbejdstid fylder meget, så jeg 
synes, vi skal se på, hvad vi kan gøre. Så må 
vi tale om, hvordan en lokal aftale skal udfor-
mes«, sagde De Konservatives spidskandidat, 
Louise Lindhagen, der understregede, at 
hun går ind for profilskoler, fordi forældre og 
elever så har valgmuligheder. Også socialde-
mokraten Simon Hansen erkendte, at flere 
af skolerne er meget pressede, og at det kan 
være nødvendigt at se på en aftale. 

Forberedelsestid er også vigtigt for Lol-
land-Falsters Lærerforenings formand, Henrik 
Hansen. Kreds 68 har i månedsvis forberedt 
valgmøder i kommunen, holdt møder med 
politikere, lærere, skolebestyrelser og elever 
og udarbejdet tre temapjecer om lærerne, 
eleverne og skolen – alt sammen under over-
skriften »Giv folkeskolen en stemme«.

Politikerne skulle lige til at tage hul på 
debatten, da nogle korte videospots fra ele-
ver på Guldborgsunds skoler tonede frem og 
distraherede politikernes virkelighed med 
udsagn som:

»Giv os noget it, der virker«.
»Vi mangler kvalificerede og velforberedte 

lærere«.
»Vores toiletter på skolen er klamme«.
»It er kommet for at blive, selvfølgelig skal 

det fungere«, sagde Jens Erik Boesen fra Guld-
borgsund-listen, mens Venstres borgmester-
kandidat, Ole K. Larsen, sagde: »Jeg kan blive 
noget så træt, når jeg hører om, at it-systemet 
ikke fungerer, det skal det selvfølgelig«. 
hah@folkeskolen.dk

Befolkningen generelt

Lærerne

Kommunalvalg og folketingsvalg er to forskellige 
ting. Til folketingsvalg fordeler lærerne stemmerne 
over hele den politiske palet. Men i forhold til befolk-
ningen stemmer lærerne generelt længere til venstre 
ifølge Gallups opgørelser. 

Hvor det i den almindelige befolkning er omkring 
15 procent, der stemmer til venstre for Socialdemo-
kratiet, gjaldt det ved seneste folketingsvalg for om-
kring en tredjedel af lærerne. Andelen, der stemmer 

på Socialdemokratiet, svarer nogenlunde til andelen 
i den almindelige befolkning, mens der er omkring en 
fjerdedel, der stemmer til højre for Socialdemokratiet 
(Gallup gør tallene op i disse tre grupper, redaktio-
nen). 

Alle partier er repræsenteret blandt lærerne, også 
for eksempel Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, 
selv om disse to partier får færre stemmer blandt 
lærerne end i den øvrige befolkning.

Til højre for  
Socialdemokratiet 

Andre svarSocialdemokratiet Til venstre for  
Socialdemokratiet 

15,5 %

32,4 %

19,2 %
22 %

42,4 %

25,9 %
22,9 %

19,7 %
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K O M M U N A L V A L G 

»Der er vilje til at kigge på en arbejdstidsaftale 
blandt mange af politikerne i aften, det er jeg 
glad for«.

Henrik Hansen, formand for Lolland-
Falsters Lærerforening, fandt valgmødet 
på Hotel Falster i oktober frugtbart på flere 
områder, da Folkeskolen talte med ham efter 
mødet. 

Politikerne – på nær Venstres spidskan-
didat – viste vilje til at se på en form for ar-
bejdstidsaftale. Faktisk er der indgået aftale 
allerede, nemlig en »administrationsaftale«, 
og den vil Henrik Hansen gerne have helt på 
plads hurtigst muligt.

 »En sådan aftale skal konkretiseres, for 
den koster jo penge. Vi skal have sat tal på«, 
siger Henrik Hansen.

»Spørgsmålet er, om vi kan forhandle den 
aftale på plads med forvaltningen. Det bliver 
det næste, vi skal se på, når valget er overstå-
et«, siger Henrik Hansen. Fokus på valgmødet 
på Hotel Falster var på arbejdstiden og læ-

Henrik Hansen, lærer 
og kredsformand for 
Lolland-Falsters Lærer-
forening, har eksempler 
på kolleger, der har 31 
lektioner om ugen og 
kun et minut til forbe-
redelse og efterbearbej-
delse per elev. 

Kredsformand tror 
på arbejdstidsaftale
Henrik Hansen, formand for Lolland-Falsters  
Lærerforening: »Jeg er ligeglad med, hvad vi kalder 
det, bare vi får en aftale og får sat tal på, for det  
koster penge«.

TEKST AF HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO HANNE LOOP

rernes vilkår, selv om der var lagt op til otte 
forskellige temadrøftelser, for eksempel også 
elevernes trivsel.

»Det overraskede mig, at vi under alle otte 
temadrøftelser endte det samme sted, nemlig 
med at diskutere lærernes vilkår, arbejdstid 
og forberedelse. Lærerne er under et eks-
tremt pres, og derfor gik meget af diskussio-
nen i grupperne på lærernes forhold og på at 
få indgået en lokal arbejdstidsaftale«.

På mødet blev der også talt om både græ-
dende lærere og børn, der slet ikke kan finde 
sig til rette på nogle af skolerne, hvor lærerne 
er meget pressede.

»Jeg har talt med en kollega, som har 31 
lektioner, og som har fortalt, at han har ét 
minut til hver elev til forberedelse og efterbe-
arbejdelse«, siger Henrik Hansen. Han vil ar-
bejde for, at lærerne højst får 25 lektioner om 
ugen og dermed mere tid til forberedelse. 

»Det vil vi gøre noget ved. Om vi så kom-
mer til at kalde det en administrationsaftale 
med kommunen eller en arbejdstidsaftale, 
det er jeg ligeglad med, bare vi kan få sat 
nogle tal på – en arbejdstidsaftale med færre 
undervisningstimer for lærerne kræver jo, at 
der ansættes flere lærere, og det koster. Det 
er vores mål«. 
hah@folkeskolen.dk

Lolland-Falsters Lærerforening har i mange måneder 
forberedt valgmøderne under overskriften »Giv folke-
skolen en stemme« og udarbejdet tre pjecer om nogle 
af de vigtige områder med titlerne »Eleverne«, »Under-
visningen«, »Lærerne«. Forud for møderne har Lærer-
foreningen inviteret både medlemmer af forældrebe-
styrelser og elevråd til at komme ned input.

»’Giv folkeskolen en stemme’, hedder vores oplæg, 
og folkeskolen er jo både lærere, elever, forældre og 
pædagoger«, siger Henrik Hansen. 

  Undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev
  Skole-forældre-samarbejde
  Elevtrivsel
  Undervisningens tilrettelæggelse
  Undervisningens udvikling
  Tillid til lærerne
  Lærernes opgaver
  Lærernes samarbejdsrelationer.

Giv folkeskolen en stemme 
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk
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Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

Danmarks skoler kan nu søge del i Madkundskabspul-
jen på 250.000 kroner. Der er frit valg med hensyn 
til, hvilken ide man ønsker at sende af sted med sin 
ansøgning, så længe den styrker undervisningen i 
madkundskab på skolen, forklarer projektleder i Mad-
kamp Emma Ter-Boch i en pressemeddelelse:

»Så længe det er ideer, der viser madkundskabs 
enorme potentiale inden for sanselighed og inno-
vation, så er puljen åben. Vi vil helst støtte de store 
tiltag, der involverer andre, for eksempel den lokale 

mejerist, landmand eller naboskole«, understreger 
hun. 

Puljen er dog også åben for mindre projekter som 
for eksempel indkøb af krydderier til skolekøkkenet. 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af pro-
jektet, projektets mål og budget og skal sendes til: 
madkamp@madkulturen.dk.

Madkundskabspuljen er åben

Flere og flere kommuner vælger at sende flygt-
ningebørn direkte ud i almindelige skoleklasser 
i stedet for modtageklasser. Det øger behovet 
for, at lærere og elever ved noget om flygtninge-
børnenes baggrund, så de nye elever lettere kan 
blive en del af klassen. Det er målsætningen for 
en ny undervisningsplatform, flygtningebørn.dk, 
der også vil lære flygtningebørn om dansk kultur. 

Den interaktive platform indeholder to ho-
vedelementer. En brugervenlig hjemmeside 
med undervisningsmateriale og film for alle 
fag og klassetrin samt en app ved navn »Sto-
ryfriend«, hvor elever og flygtningebørn sam-

men kan producere mikrofilm om livet som 
flygtning. 

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt 
i videoer, dokumentarfilm og dilemmaspil, hvor 
eleverne selv kan prøve at være flygtning i en 
asylsag. Hvis klasserne har gennemgået un-
dervisningsmaterialet på hjemmesiden, har de 
derudover mulighed for at få et redaktionsmed-
lem fra flygtningebørn.dk på besøg for at optage 
spørgsmål fra eleverne på video. Spørgsmålene 
vil blive sendt til flygtningebørn, der befinder sig 
i deres hjemlands nærområder. Flygtningebørne-
nes svar vil senere blive tilgængelige for klassen. 

Som lærer er der mulighed for at komme i 
kontakt med en psykolog, som kan forklare, hvad 
man gør, når man får et flygtningebarn i klassen, 
der lider af posttraumatisk stress. 

Platformen støttes af Egmont Fonden, Da-
nida og Det Danske Filminstitut og samarbejder 
blandt andet med Dansk Røde Kors, Red Barnet, 
DR, Unicef, Dansk Flygtningehjælp, DFUNK og 
Louisiana.

Foto: flygtningebørn.dk

Hjælp til lærere med nye flygtningebørn i klassen

Find platformen og kontakt redaktionen 
bag her: flygtningebørn.dk.  

Læs mere om puljen på: madkamp.nu. 

SÅ LÆR AT BRÆNDE IGENNEM I DEN OFFENTLIGE DEBAT!

BRÆNDER DU FOR FOLKESKOLEN?

Danmark mangler ildsjæle fra klasseværelserne, der tør og vil blande sig i 
den offentlige debat. Derfor søger Danmarks Lærerforening og Tænke-
tanken Cevea nu 25 dedikerede lærere til en spændende uddannelse i 
meningsdannelse.

VIL DU MED? LÆS MERE OG ANSØG PÅ WWW.CEVEA.DK/UDDANNELSE

ANSØGNINGSFRIST D. 19. NOVEMBER 2017
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Kommunalpolitik er muligvis ikke det mest sex-
ede fænomen i verdenshistorien, men det er 
måske, fordi man sjældent får lov til at kigge ind 
i maskinrummet og se, hvad der driver det kom-
munale meningsværk, mener Rune Højer, som er 
kommunikationskonsulent i Aabenraa Kommune:

»Ordet ’kommunal’ lyder så kedeligt. Det er 
vigtigt at se, at det grundlæggende faktisk handler 
om meninger, holdninger og følelser«, siger han.

Vi står i den tomme rådhussal ved siden af 
det runde bord, hvor kommunalpolitikerne hver 
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Tinglevs elever blev kommunalpolitikere for en dag:

Fyr lærere, og byg  
en svømmehal?
Aabenraas rådhus åbner dørene for elever, der har lyst til at kigge indenfor i kommunalpolitikkens 
univers. Tinglev Skole tog på besøg og debatterede lokalpolitiske dilemmaer.

uge træffer beslutninger om byggetilladelser, 
infrastruktur, skolevæsen og derudover stort set 
alt, som har betydning for lokalsamfundet. Bag 
magtens cirkel har Rune Højer sørget for, at der 
står borde med sodavand og kaffe til eleverne fra 
Tinglev Skole, som om fem minutter ankommer 
til Aabenraas rådhus. 

Fra ismer til lokalpolitik
»At vide noget om valget i sin kommune er en 
del af at være en demokratisk borger, og det 
vægter vi højt i vores undervisning«, siger Per 
Andersen, der er samfundsfagslærer for 9. klas-
se på Tinglev Skole. 

TEKST MIKKEL MEDOM
»Vi skal til at arbejde med de ismer og politi-

ske grundfilosofier, som ligger bag ved kommu-
nalpolitikken. Det er vigtigt, at eleverne forstår 
den her helt overordnede sammenhæng, der 
starter helt oppe i ideologierne, og som løber 
ned gennem partipolitikken og ud til den afgø-
rende beslutning i kommunerne«, forklarer han.

Som forberedelse til besøget på rådhuset blev 
klassen inddelt i fire partier, som hver skulle tage 
stilling til to politiske beslutningsforslag, der beg-
ge giver anledning til den slags vurderinger, som 
de politiske udvalg foretager på rådhuset.

»Eleverne var engagerede i dilemmaerne, 
fordi de var konkrete og håndterbare, og jeg kan 

149532 p22-24_FS1917_Fagligt netvaerk.indd   22 03/11/17   11.28



F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 7  /  23 

    

også mærke på dem, at de synes, det er spæn-
dende at være inde og opleve rådhussalen«, siger 
Per Andersen. 

Dagens lokale dilemma
Efter at eleverne er ankommet og har fået en 
kort rundvisning, er det blevet tid til formidda-
gens hovedbegivenhed. Med reserverede miner 
får 9.-klasseeleverne positioneret sig i deres 
partier, som imidlertid ikke har noget forudind-
taget politisk afsæt, fordi eleverne, ifølge Rune 
Højer, bør have mulighed for selv at tage stilling 
uden at skulle være bundet op på en på forhånd 
bestemt dagsorden. 

FÅ NY VIDEN OM  
HISTORIE OG SAMFUNDS-
FAG

Historie- og samfundsfagsnetværket er 
for alle, der underviser i eller interesserer 
sig for de to fag i folkeskolen. I netværket 
kan du sparre med over 6.000 kolleger, 
dele viden og få ny inspiration om dine 
fag.  
 
Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

Ved hver plads står mikrofonerne tændt, og 
på den ene væg hænger portrættet af borgme-
ster Tove Larsen, som vagtsomt spejder ud over 
den sal, hvor hun selv sad i mange år indtil valget 
i 2013. Rune Højer har påtaget sig hvervet som 
ordstyrer og læser det første beslutningsforslag 
op:

»Mange borgere ønsker sig en ny svømmehal 
i Aabenraa, og nu vil politikerne gerne opfylde 
det ønske. Men svømmehaller er dyre. De første 
beregninger viser, at det vil koste 20 millioner 
kroner, som skal findes et sted«.

Her kommer dilemmaet på banen: Forvaltnin-
gen har udarbejdet tre finansieringsforslag, som 
eleverne kan vælge imellem, hvis de beslutter 
sig for, at svømmehallen bør opføres. Rune Højer 
fortsætter sin oplæsning:

»1. Kommunen fyrer 25 folkeskolelærere på 
jeres skole. 2. Kommunen stopper med at give 
tilskud til alle idrætsforeninger i kommunen, 
hvilket betyder, at håndbold, fodbold, badminton 
og svømmeforeninger må lukke. 3. Alle idræts-
haller i Aabenraa Kommune lukkes«.  

For, imod og midtimellem
Partierne, som hver har fået tildelt en af fire far-
ver, giver udtryk for deres vurdering gennem den 
valgte ordstyrer. Alle partierne synes imidlertid 
at være af samme holdning: Konsekvenserne 
ved opførelsen af en ny svømmehal er for store. 

»Hvordan vil I forklare over for borgerne, at de 
ikke får en ny svømmehal?« spørger Rune Højer. 

»Hvis de små skoler lukker, skal forældrene 
køre langt med deres børn, og det vil skabe util-
fredshed«, svarer en af ordstyrerne. »Hvis for-
eningslivet lukker, bliver borgerne også sure, og 
hvis idrætshallerne lukker, vil det også være et 
problem. Uanset hvad vi gør, kan vi ikke tilfreds-
stille alle borgere«, konkluderer eleverne. 

Medlemmerne hos det grønne parti ser imid-
lertid en udvej. »Man kunne jo vælge at fyre de 25 
lærere på flere skoler, sådan at man ikke skal lukke 
nogle skoler ned«, foreslår ordstyreren pragmatisk.

»Men hvad skal de 25 lærere så lave i stedet 
for?« spørges der fra den anden side af bordet. 

»Man kan altid flytte til en ny by og søge et 
nyt arbejde. Ellers kan man få kontanthjælp. Der 
er altid muligheder, hvis man bliver fyret«.

»Men det er da dumt at fyre lærere for at 
bygge en ny svømmehal, når der allerede er en 
svømmehal i forvejen, som de kan bruge«.

»Ved at bygge en ny svømmehal vil man jo 
skabe attraktion og omtale af Aabenraa, så der 
kommer flere til byen«.

»Hvis der er en lille gruppe mennesker, der 
gerne vil ud at svømme, skal det ikke gå ud over 
25 lærere«.

Afstemning
Argumenterne er blevet affyret, holdningerne 
afvejet, og Rune Højer mener, at det er tid til at 
gå til afstemningen. »Hvor mange er for at fyre 
25 lærere på forskellige skoler for at få råd til en 
ny svømmehal?«

Tre elever rejser sig.
»Hvor mange er imod?« spørger Rune Højer 

derefter.
Lyden af skramlende stoleben er ikke til at 

tage fejl af. Forslaget er nedstemt. 
Per Andersen har været glad for sin klasses 

besøg på rådhuset. Det er heller ikke første gang, 
at han går den ekstra mil for at få lokalpolitikken 
ind i klasseværelset. Sidst der var valg, havde               
skolen for eksempel besøg af lokale ungdomspo-
litikere, som stillede op til en paneldebat styret 
af en lokal journalist. 

Bruger I altid så meget tid på kommunalpo-
litik, eller er det kun i anledning af kommunal-
valget?

»Ismer og landspolitik er en del af sam-
fundsfagsundervisningen i alle år, men det er 
kun hvert fjerde år, at vi dykker ordentligt ned i 
det kommunalpolitiske«, indrømmer Per Ander-
sen. Han så gerne, at undervisningen i politik 
og demokrati fyldte mere: »Det er jo egentlig 
ærgerligt, at vi ikke har tiden hvert år, for kom-
munalpolitikken er jo den form for politik, der er 
nærmest eleverne«. 
mim@folkeskolen.dk

9. klasse fra 
Tinglev Skole 
har fundet sig til 
rette i byrådssa-
len på Aabenraa 
rådhus. 
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Jeg må hellere justere lidt på min undervisning. 
For jeg har en elev, som ikke er med mundtligt. 
Selv om jeg godt ved, at eleven kan sit fagstof.

Sniger sig ind ad døren, dukker sig bag kam-
meraten, ser optaget ud med et eller andet skole-
arbejde eller kigger nervøst den anden vej. Kender 
du også den elev? Dét gør jeg. Og jeg bryder virke-
lig mit hoved med, hvordan jeg kan få eleven til at 
turde deltage i vores samfundsfaglige diskussio-
ner og snakke i plenum.

»Jeg er bange for at komme til at sige noget 
forkert«. 

Den nu deltagende samfundsfagselev
Blogindlæg på folkeskolen.dk/historie og samfundsfag

Fra frygt til succes. Om at få en elev til at deltage i undervisningen.

METTE CHRISTENSEN 
LÆRER OG LÆRINGSVEJLEDER

Men er der noget forkert ved at have sin egen 
personlige mening eller holdning? Og hvad sker 
der så, hvis du siger noget forkert? Jeg bliver i 
hvert fald ikke sur! Eleven plejer her at smile ner-
vøst og trække lidt på skuldrene.

Jeg læste bogen »Klog er noget, man øver sig 
på« af Sofie Münster. Den er egentlig rettet til 
forældre, men mine elever er også næsten mine 
børn, så mon ikke jeg finder lidt inspiration her? 
Og mon ikke. Nu har jeg fundet nogle forskellige 
strategier til at lokke eleven på banen. Hurra! Det 
virker.

Vi har arbejdet med terror i undervisningen 
– aktuelle og tidligere begivenheder, politiske 
diskussioner både lokalt og globalt. Jeg ved, 
gennem samtaler med eleven om fagstoffet, 
gruppearbejde, test og nysgerrighed hos mig, at 
eleven godt kan. Eleven kender emnet og har sat 
sig ind i dets perspektiver. Alle parametre er på 
plads, på nær at meget få af klassekammerater-

ne får lov til at opleve denne elevs store indsigt 
og perspektiver.

Så det skulle der laves om på – med bogens 
forslag i baghovedet. Da vi skulle i gang med 
fælles debat på klassen, tog jeg ordet til at starte 
med. Jeg udlagde lidt forskellige vinkler og sagde 
derefter: »Jeg ved, at du, ’samfundsfagselev’, 
tænker sådan og sådan, er det ikke korrekt?« 
– bekræftet med et nervøst nik. Jeg underbyg-
ger og spørger derefter: »Hvad tænker I andre?« 
Nogle istemmer, andre kommer med en anden 
vinkel. Sådan fortsatte jeg med at bringe eleven 
ind i samtalerne.

Ud fra bogen talte vi lidt om, hvordan man som 
ung kan møde udfordringer og overkomme det, der 
er svært. Og pludselig fandt eleven ud af, at der 
ikke var noget forkert ved tankerne, frygten, vink-
lerne eller holdningerne, og at han/hun godt kunne 
bidrage til en god debat. Og nu har eleven fundet 
sin naturlige mundtlige plads i klassen.  

Læs mere på 
dansklf.dk/shop

Hold dig orienteret og følg os på 
 facebook.com/dansklf
 Instagram – Dansklaererforeningen

NYHEDER 
EFTERÅR ‘17
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TEKST 
ANNE-BIRGITTE JESPERSEN
LÆRER

Foto: dam
ircudic/iStock

Der skal undervisning til for at udvikle elevers sociale kompetencer og samarbejdsevner. 
De bedste værktøjer, jeg har fundet, er i cooperative learnings class- og teambuilders. 

De fleste lærere kender til cooperative learning 
(CL), men når jeg spørger dem, om de bruger 
class- og teambuilderne, så er svaret: »De lege 
er da meget sjove, men dem har vi ikke tid til«. 
Hermed er de supervigtige værktøjer til læring af 
samarbejde blevet kasseret.

Hvad er en classbuilder?
Det er for eksempel en simpel 
struktur som »Fang en makker«. 
Læreren sætter et stykke musik 
på, alle elever går/danser rundt i 
klassen, og når musikken stop-
per, skal hver elev gribe ud efter 
den nærmeste og danne et mak-
kerpar. Læreren siger: »Vi skal finde 
ud af, hvem der skal starte. Den, som 
har fødselsdag næste gang, er A og starter 
med at svare på opgaven, den anden er B«. Når 
makkerparrene har styr på det, stiller læreren 
opgaven: »Beskriv, hvordan din yndlingspizza ser 
ud – bund, sauce og topping«. 

Derefter går alle A’erne i gang med at for-
tælle, og B’erne lytter. Derefter skiftes, så B’erne 
fortæller, og A’erne lytter. Læreren kan foretage 

en stikprøve ved at udvælge nogle elever og 
spørge dem: »Fortæl mig, hvordan din makkers 
yndlingspizza ser ud«, og her finder eleverne ud 
af, hvor gode de har været til at lytte.

Hvad er det, classbuilderne kan?
•  De er ikkefaglige, så alle elever kan deltage 

uden at være bekymret for at dumme sig.
•  Alle elever kommer til at møde og tale med 

hinanden; de stiller hinanden sjove spørgsmål, 
griner sammen og lærer hinanden at kende. 
Yderligere lærer de at kontakte hinanden med 
almindelige høflige vendinger (gambits).

•  I metadialogen med børnene forklarer 
læreren, at det ikke kun handler om, 

hvad vi laver, men også om, hvor-
dan vi gør det.

Man vælger ikke en kamme-
rat fra – hverken med handling 
eller kropssprog. Alle elever har 

medansvar for, at alle er en del af 
klassen. Dette har jeg gjort gentagne 

gange, og det er lykkedes mig at inklu-
dere en autist, både udad- og indadreagerende 

elever og dårligt fungerende tosprogs elever.

Hvad er en teambuilder?
Det kan for eksempel være strukturen »Ordet 
rundt på tid«. Eleverne sidder i firemandsgrupper. 
Hver elev har et nummer fra et til fire, et stykke 
papir og en blyant. Opgaven hedder: »Fortæl om 

dine ældste familiemedlemmer«. Først får elever-
ne et minuts tænketid, hvor de kan skrive stikord 
til, hvad de vil fortælle (dette er vigtigt, for så sid-
der de ikke og tænker på, hvad de selv skal sige, 
mens de senere skal lytte til deres kammerater). 

Læreren bestemmer, hvilket elevnummer der 
starter med at fortælle i et minut. Derefter er det 
den næste elev i runden. Uden denne stramme 
strukturering vil nogle elever tale meget (de skal 
øve sig i at begrænse sig), og andre vil sige me-
get lidt (de skal øve sig i at fortælle).

Hvad er det, teambuilderne kan?
•  De er ikkefaglige, så alle elever kan deltage.
•  De er stærkt struktureret, så eleverne lærer at 

skiftes (vente på deres tur). De lærer at lytte 
ordentligt til hinanden – aktiv lytning.

•  Lærerens metadialog handler her om, at ele-
verne skal opdage hinandens forskellighed og 
dermed opbygge tolerance og respekt. De skal 
lære konsensus. De skal opleve innovation.

Efter mine erfaringer har man efter et år en 
klasse, som er et lærende fællesskab – eleverne 
er på samme side og hjælper hinanden med 
at lære. Herefter kan man løsne den stramme 
strukturering og langsomt overlade styring af 
samarbejdet til eleverne. 

Indlægget er forkortet. Læs hele indlægget på 
folkeskolen.dk/617863.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Sådan udvikler jeg  
elevernes sociale  
kompetencer

Det er et stigende problem 
i skolen i dag, at elever ikke 
kommer i læring, ikke føler 
sig som en del af fælles-
skabet og mangler evner til 
at samarbejde, mener lærer 
Anne-Birgitte Jespersen.
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Der udskrives herved valg af 10 delegerede fra fraktion 4 til Dan-
marks Lærerforenings kongres for perioden fra den 1. april 2018 
til den 31. marts 2020.

Valg af 10 kongresdelegerede og 2 personlige suppleanter for hver 
af disse foretages på fraktion 4’s årsmøde den 7. og 8. februar 
2018. Valgbare er alle almindelige medlemmer, der på valgtids-

punktet er medlemmer af fraktion 4. Stemmeberettigede er 
årsmødedeltagerne.

Kandidatforslag kan fremsættes både forud for års-
mødet og på selve mødet. Hvert kandidatforslag skal 

for at være gyldigt indeholde navn, adresse og cpr- eller medlems-
nummer for både kandidaten, 1.-suppleanten og 2.-suppleanten.

Gyldige kandidatforslag, der er indkommet forud for årsmødet, 
udsendes sammen med den endelige dagsorden. Kandidatforslag, 
der ønskes udsendt forud for årsmødet, skal sendes til Danmarks 
Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K, eller pr. mail 
til dlf@dlf.org og skal være foreningen i hænde senest torsdag den 
21. december 2017 kl. 16.00.

Anders Bondo Christensen
Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af delegerede fra fraktion 4 til  
Danmarks Lærerforenings kongres for  
perioden 1. april 2018 — 31. marts 2020
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Der gik ikke længe, fra eleverne var mødt ind 
til et nyt skoleår tilbage i august 2015, før 
avisspalterne var fyldt med kritiske røster fra 
både forældre og politikere.

Skoledagen var blevet længere, og mange 
mente, at den nu var blevet for lang. Nu skulle 
alle elever have lektiehjælp/faglig fordybelse i 
skoletiden. Og det gav mange steder obligato-
riske lektiecafeer på elevernes skemaer.

I dag viser nye tal, at kun halvdelen af 
folkeskolerne har lektiehjælp eller faglig for-
dybelse som et selvstændigt element på 
skoleskemaet. Tallene er fra Epinion, som for 

Undervisningsministeriet har spurgt et stort 
antal skoler til en række reformelementer.

Af de resterende skoler har lidt flere end 
fire ud af ti lektiehjælpen og den faglige fordy-
belse som en integreret del af undervisningen. 
En lille gruppe skoler angiver, at de kører med 
både skemalagt lektiehjælp og hjælp, der er 
integreret i fagtimerne.

DLF: Størst udbytte, når hjælpen er 
integreret i undervisningen
Hos Danmarks Lærerforening er formand for 
foreningens undervisningsudvalg Bjørn Han-

sen glad for, at en stor del af skolerne nu pla-
cerer lektiehjælpen i fagene, men bekymret, 
fordi halvdelen af eleverne i udskolingen har 
en del af lektiehjælpen placeret efter klok-
ken 14.

»Eleverne er trætte sidst på dagen, og man 
kan også frygte, at de ikke altid får hjælp fra 
deres egen faglærer, så det vil sjældent give 
den bedste udnyttelse af timerne«, siger han. 

Størstedelen af skolerne angiver, at de i 
gennemsnit har afsat to til tre timer til lektie-
hjælp og faglig fordybelse på skemaet. 
bje@folkeskolen.dk 

20. oktober 2017 | kl. 15.16

Skolerne skal tilbyde en form for lektie-
hjælp. På halvdelen af skolerne indgår denne 
hjælp som et separat element på elevernes 
skemaer. Og hver 10. skole er i dag helt  
lektiefri, viser tal fra Epinion. 

11 procent af skolerne angiver, at de har valgt at blive en lektiefri skole, mens 42 procent angiver, 
at nogle klasser eller årgange er lektiefrie, mens andre stadig har lektie, der skal løses derhjemme.. 

Lektiehjælpen flytter 
ind i timerne, og hver 
10. skole er lektiefri

Foto: FatCam
era/iStock
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1. november 2017 | kl. 10.38  

Odense Kommune vandt  
sagen: Erik Schmidts  
advarsel var korrekt

Erik Schmidt har overtrådt pligten til 
»dekorum« - passende opførsel – »og 
Erik Schmidt har således på mødet den 
7. maj 2014 begået en tjenesteforse-
else«, lyder afgørelsen i dag fra byretten i 
Odense. Dommeren skriver dog også, at 
Erik Schmidt »har været fuldt ud beret-
tiget til at tale om lukket ledelse«.

Dommeren læner sig op ad den 
skriftlige baggrund, der i sin tid blev gi-
vet før Erik Schmidts 
tjenstlige sam-
tale, og som Erik 
 Schmidt un-
derskrev.

23. oktober 2017 | kl. 11.40  

Pædagoger i  
udskolingen på 
hver sjette skole

Pædagoger indgår i den 
understøttende undervis-
ning i 7. til 9. klasse på 17 
procent af folkeskolerne, 
mens det er tæt på halv-
delen af skolerne, der har 
pædagoger på mellemtrin-
net. Det viser tal fra Epi-
nion. En undersøgelse fra 
Kora viste tilbage i oktober 
2014, at kommunerne 
typisk budgetterer med, at 
pædagogerne samlet står 
for halvdelen af den under-

støttende undervisning.

 

 
nyheder på:

    

  

31. oktober 2017 | kl. 13.39  

Et nyt projekt skal skabe mere 
viden om, hvordan et inklude-
rende læringsmiljø for alle kan 
hjælpe elever med ADHD el-
ler autisme til at trives bedre 
og lære mere i en almindelig 
klasse. Skoler, som har ind-
skolingsklasser med mindst to 
elever med ADHD, autisme eller 
lignende vanskeligheder, kan 

komme med i et nyt projekt, 
hvor en lærer eller pædagog 
fra klassen bliver undervist i, 
hvordan det almindelige miljø 
i klassen kan understøtte ele-
vernes forskellige behov. I alt 
skal 120 lærere og pædagoger 
opkvalificeres.

Projektet, der hedder Plads 
til forskellighed, flytter altså 

inklusionsfokus fra udeluk-
kende at fokusere på eleverne 
med særlige behov. Tanken 
er, at elever med ADHD eller 
autisme lettere får både venner 
og udbytte af undervisningen, 
hvis de er en del af et inklu-
derende miljø, ligesom det vil 
påvirke klassens øvrige elever 
positivt. 

Mest læste:
 
•   Læseforsker: Tidens mest 

brugte læsesystem holder 
ikke forskningsmæssigt

•   Folkeskolens kandidatprøve

•   Friskolelærere skal 33.000 
kroner ned i løn

Mest kommenterede:
 
•   Censorer slår alarm over 

lavt fagfagligt niveau blandt 
kommende lærere

•   Hvad skal lærerne med meto-
defrihed, hvis de ikke har en 
folkeskole at undervise i?

•   Blog: Når man glemmer, at 
man er normaliseret

400 indskolingsklasser kan komme 
med i gratis projekt om inklusion

Projektet skal hjæl-
pe elever med ADHD 
eller autisme til at 
lære mere og til at 
få venner. 

26. oktober 2017 | kl. 06.29  

Folkeskoler og frisko-
ler er næsten lige gode 
til afgangsprøverne

Andelen af elever, som forla-
der folkeskolen med et fuldt 
9.-klassebevis, er omtrent den 
samme i folkeskolen, på de frie 
grundskoler og på efterskolerne. 
Det viser helt nye tal fra mini-
steriet. Over en årrække på 15 
år har 90,7 procent af eleverne 
i folkeskolen i perioden forladt 
folkeskolen med et fuldt bevis, 
mens 92 procent af eleverne 
fra en fri- eller privatskole har 
gjort det samme. I ministeriets 
tal indgår både almen- og spe-
cialundervisningselever.

19. oktober 2017 | kl. 16.16 

Forskningsprojekt 
undersøger vold mod 
lærere

Vold og trusler mod lærere i fol-
keskolen er steget de seneste år, 
og derfor har forskere fået penge 
til et projekt for at undersøge, 
hvad vold og trusler gør ved 
lærerne, og hvordan man bedst 
kan forebygge problemerne. 
Vold og trusler har ofte store 
helbredsmæssige konsekvenser. 
Det kan give fysiske sympto-
mer som træthed og hovedpine 
samt psykiske konsekvenser 
som angst, tristhed, vrede, ir-
ritabilitet og frustration. En 
anden konsekvens kan være, at 
lærere søger væk fra skolen eller 
helt dropper lærerjobbet.

 

Foto: M
inisteriet for Børn og Undervisning/Clearinghouse.

FIK DU  
LÆST: 

30. oktober 2017 | kl. 06.33  

Kommunalvalg: Alle kandidater får nu et brev om rettigheder, som elever i folkeskolen bør have
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27. oktober 2017 | kl. 14.23   

-

»Jeg er selvfølgelig ked af, at censorerne 
vurderer, at vi lærerstuderende har et for lavt 
fagfagligt niveau. Men karaktererne viser, at 
vi er rigtig dygtige lærerstuderende inden for 
den ramme, der er blevet udstukket politisk, 
og som vi bedømmes ud fra. Og det synes jeg, 
at man skal se positivt på«, siger formand for 

Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria 
Jørgensen.

»Jeg mener, at der er fokus på det fagfag-
lige og det didaktiske. Men udfordringen er, at 
når vi har så få undervisningstimer, så kommer 
de didaktiske refleksioner til at fylde meget«, 
lyder det fra formanden for de lærerstuderende.

Fo
to

: T
ho

mas
 Arnbo

Antallet af rapporter om et lavt fagfagligt niveau i de stude-
rendes præstation ved lærereksamen er alarmerende højt, lyder 
meldingen i årets censorrapport. Og igen i år er der en stigning i 
antallet af bachelorprojekter, der ikke handler om fagene. 

For andet år i træk oplever censorerne, at 
fagfagligheden lider i den nye lærerud-
dannelse fra 2013. Antallet af indrappor-
teringer, der peger på et utilfredsstillende 
fagfagligt niveau, er alarmerende højt, og på 
tværs af samtlige fag vurderer en betydelig 
gruppe af censorer, at det fagfaglige videns-
niveau hos de studerende ikke er tilstrække-
ligt højt til at sikre undervisning af høj kvali-
tet i folkeskolen, lyder det i årets rapport.

En bacheloropgavecensor i matematik 
beskriver blandt andet, at nogle studerende 
slet ikke kan referere til en eneste matema-
tikdidaktisk artikel.

»Deres problemstillinger vedrører ikke eller 

kun i meget begrænset omfang matematik 
som undervisningsfag. De studerende kan 
kun referere til nul-to matematikdidaktiske 
artikler. Udelukkende almene læreropgaver, til 
trods for at de skriver i matematik som deres 
undervisningsfag«, skriver censoren.

Ifølge rapporten skyldes det lave fagfag-
lige niveau blandt andet få resurser og et lavt 
antal undervisningstimer på uddannelsen.

Igen flere bachelorprojekter  
uden om fagene
Med 2013-læreruddannelsen blev det mu-
ligt for de studerende at skrive det afslut-
tende bachelorprojekt uden at gøre det i et 

af folkeskolens undervisningsfag. I stedet 
kan de studerende vælge en alment pæda-
gogisk problemstilling. Sidste år var der 20 
procent flere projekter inden for pædagogik 
og lærerfaglighed og generelle problemstil-
linger end projekter inden for et af folkesko-
lens fag. Det er i år steget til 28 procent.

Kritikken fik tidligere i år forsknings- og 
uddannelsesminister Søren Pind til at melde 
ud, at bachelorprojekterne vil indgå blandt 
de emner, der skal undersøges i den kom-
mende evaluering af den nye læreruddan-
nelse. 
bje@folkeskolen.dk

26. oktober 2017 | kl. 16.36  

Censorer slår alarm over 
lavt fagfagligt niveau blandt 
kommende lærere

De studerendes fagfaglige niveau ved lærereksamen er ikke godt nok til at  
sikre en ordentlig kvalitet i folkeskolens undervisning, mener læreruddannelsens 
censorer. Men de studerende er gode inden for de rammer, der er lagt for  
uddannelsen, siger de lærerstuderende.

T E M A   L Æ R E R U D D A N N E L S E N

Lærerstuderende: Vi er gode inden  
for de rammer, uddannelsen giver os

»Antallet af indrapporteringer, der peger på et utilfredsstillende 
fagfagligt niveau, er alarmerende højt«, lyder en af konklusionerne 
i årets censorrapport. 

Arkivfoto: Via.
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Sophie Løhde (Venstre), minister for offentlig 
innovation, skal i den nærmeste fremtid ikke kun i 
samråd for at forholde sig til lærernes næste over-
enskomstforhandlinger. Enhedslistens Jakob Sølv-
høj har bedt hende redegøre for embedsværkets 
rolle op til lærerlockouten i 2013.

29. september 2017 | kl. 11.30

Foto: Nadia Fryd

23. oktober 2017 | kl. 09.00 

Karakterfald i skriftlige prøver  
med ekstern censor fortsætter
Ved denne sommers prøver blev de skriftlige prøver for an-
den gang kun bedømt af en ekstern censor, der ikke ken-
der eleverne. Samlet set ligger karaktergennemsnittet i de 
bundne prøvefag efter 9. klasse på 7,1, hvilket er det samme 
som sidste år. Men for andet år i træk er der sket et svagt 
fald i de skriftlige karakterer. Karaktererne er altså faldet, 
i de to år, der er gået, siden et politisk flertal besluttede at 
spare klassens lærer væk fra bedømmelsen af prøverne. I 
2016 og 2017 er stile og problemregningsprøver kun blevet 
bedømt af én person, en ekstern censor.

18. oktober 2017 | kl. 12.29  

Hver sjette skole overholder  
ikke nye regler for skemalægning
På 16 procent af skolerne blev skolebestyrelsen ikke inddra-
get i skemalægningen for dette skoleår. Det er brud på en 
ny lov, som blev indført i foråret, og det ærgrer foreningen, 
der repræsenterer skolebestyrelserne, Skole og Forældre.

»Det er simpelthen for dårligt, når lovændringen kom i 
marts. Skolerne har haft mere end tre måneder til at fore-
lægge skemaerne for skolebestyrelserne, så der er ikke no-
gen undskyldning«, siger foreningens formand, Mette With 
Hagensen.

Men Skolelederforeningen kan slet ikke genkende, at der 
skulle være ledere, som nægter at forelægge skema- 
planerne.
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AF HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN   
FOTO: PETER HELLE S ERIKSEN
 
»Når forestillingen spiller, så græder jeg. Og skuespillerne ved, at når jeg græ-
der under en prøve, så har de ramt rigtigt«. 

Lærer Maria Schrøder står på scenen i Baltoppen Live i Ballerup flankeret 
af to store grønne øjne på bagtæppet. Hun er instruktøren bag det hele. En 
forestilling med 65 amatørskuespillere – en stor del af dem er elever fra hen-
des skole, Kasperskolen. I månedsvis har de arbejdet på at opføre musicalen 
»Skammerens datter«. 

Til daglig arbejder hun som skolebibliotekar og underviser også i historie, 
men nu gælder det arbejdet med den store opsætning af musicalen over Lene 
Kaaberbøls populære ungdomsroman og instruktionen af de mange skuespil-
lere i alderen 10 til 73 år.

»Jeg elsker mit arbejde som instruktør. Der er en enorm tillid til mig og til 
de ideer, jeg kommer med. Jeg er omgivet af så mange glade mennesker«, siger 
Maria Schrøder og tilføjer: »Jeg er god til at få folk med mig. Jeg tror, det skyl-
des, at jeg er lærer. Som lærer skal man kunne organisere«.

I løbet af efteråret er forestillingen blevet set af 1.500 elever fra 4.-6. årgang 
på Ballerups skoler. Foruden det store arbejde med selve musicalen har kom-
munens skoler som led i et åben skole-projekt også afviklet en Skammerfestival 
med middelalderrollespil og skolekoncerter og mange andre begivenheder.

»Hele det samarbejde er bare så fedt, jeg er så glad for, at det er lykkedes«, 
siger Maria Schrøder, der har spillet teater, siden hun var ni år, og været in-
struktør, siden hun var 18. 

Initiativet til åben skole-projektet kom faktisk fra Maria Schrøder, da hun og 
skolekonsulent Helle Friis Mikkelsen samt kulturkonsulent Anne Rasmussen 
indledte et tværgående samarbejde om Skammerfestivalen. 

For nylig var Lene Kaaberbøl i Ballerup for at se forestillingen. Bagefter 
holdt hun en tale og roste initiativet.  

»Jeg blev så glad, da Lene Kaaberbøl, som er den mest sælgende børne-
fantasyforfatter i Danmark, sagde, at hun betragter forløbene i sine romaner 
som en slags bolde, man kan spille med, og så sluttede hun med ordene: ’Og I 
må altid spille med mine bolde’. Det betød så meget for mig«. 
hah@folkeskolen.dk

Skolebibliotekar   
  på de skrå  
       brædder

Lærer og skole-
bibliotekar Maria 
Schrøder bruger 
sit kendskab til 
litteratur og sin 
evne til at orga-
nisere, når hun 
engagerer ele-
verne i teater-
forestillinger.

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gan-
ge 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 skolepor-
ten med løftet pande og 
smil på læben.

Mød Maria Schrøder, 
lærer og skolebibliotekar 
på Kasperskolen i Balle-
rup Kommune.
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Styrk  
fællesskabet i  
fagbevægelsen

Fagbevægelsen har spillet en helt grudlæg-
gende rolle i opbygningen af det danske de-
mokrati og velfærdssamfund – og vi skal også 
have bud på, hvordan fremtidens Danmark 
indrettes. 

På den enkelte arbejdsplads giver tillidsre-
præsentanten de ansatte en stemme, i kom-
munerne er kredsen medlemmernes talerør, 
og centralt forsøger vi at kvalificere de beslut-
ninger, der træffes i Folketinget, ministerierne, 
KL og så videre. Det repræsentative demokrati 
kvalificerer beslutninger og giver dem legiti-
mitet og styrke. Men fagbevægelsens bidrag til 
at udvikle samfundet rækker endnu længere. 
Visioner om et solidarisk velfærdssamfund, 
uddannelse til alle og ordentlige boliger var i 
høj grad fagbevægelsens visioner på tværs af 
forskelle mellem faggrupperne. Gennem en 
vedholdende indsats, der strakte sig over flere 
generationer, skabte fagbevægelsens visioner 
fundamentet for det samfund, vi har i dag. 

Der er i høj grad brug for, at fagbevægelsen 
i 2017 også formulerer vores visioner for frem-
tiden. Vi står med enorme udfordringer, men 
også med enorme muligheder, og her skal vi 
pege på løsninger, der sikrer demokratiet og 
respekten for den enkelte. En afgørende del af 
fagbevægelsens DNA er sammenhold og soli-
daritet. Det er derfor, vi på vores område har 
skabt Centralorganisationernes Fællesudvalg 
og Forhandlingsfællesskabet. Og det er derfor, 
vi arbejder sammen med de andre organisa-
tioner i FTF eller deltager i kampagner som 
»Danmark for Velfærd«.

I sidste måned besluttede alle organisatio-
ner på det offentlige område, uanset hvilken 

hovedorganisation de er tilknyttet, at bakke op om 
os i Lærernes Centralorganisation ved de overens-
komstforhandlinger, vi står foran. Der er et fælles 
krav om frie og fair forhandlinger, som kan skabe 
grundlaget for en forhandlet løsning om arbejds-
tid. På samme måde skal der heller ikke herske 
tvivl om, at vi er klar med opbakning, når andre 
udsættes for urimelig behandling. Det gælder for 
eksempel på statens område, hvor man oplever 

manglende respekt for partssamarbejdet, når det 
gælder emner som udflytning af statslige arbejds-
pladser og fjernelse af kutymefridage.

Opdelingen i LO og FTF er historisk betinget 
og giver ikke nødvendigvis mening i dag. På man-
ge områder er der et fortrinligt samarbejde uden 
nogen skelen til, hvilken hovedorganisation man 
kommer fra. Danmarks Lærerforening er fortaler 
for en ny hovedorganisation, fordi der også frem-
over er behov for, at fagbevægelsen i fællesskab 
formår at handle som en stærk og relevant aktør, 
der både sikrer medlemmernes interesser og ta-
ger medansvar for samfundsudviklingen. 

 Danmarks Lærer-
forening er fortaler 
for en ny hoved-
organisation, fordi 
der også fremover er 
behov for, at fagbe-
vægelsen i fællesskab 
formår at handle som 
en stærk og relevant 
aktør. 

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

›  Peter Green Sørensen 
folkeskolen.dk/religion

Eleven i centrum, 
ikke målet

Den målstyrede skole har ikke kunnet 
lave om på det, at elever er, som men-
nesker nu engang er, nemlig forskellige. 
Fra læringsteorierne ved vi, at der ikke 
er garanti for, at de, der undervises, 
lærer det, der er målet med undervis-
ningen, og at selvom en gruppe elever 
undervises i det samme, er der ikke ga-
ranti for, at de lærer det samme.

En elev i 2. klasse fortalte, efter 
at klassen i kristendomskundskab og 
natur/teknik havde arbejdet med Big 
Bang og skabelsen: »Jeg tror på Gud, 
Men jeg tror ikke på, at han har skabt 
verden. Jeg tror på, at Big Bang har 
gjort det. Jeg tror ikke særligt meget på 
Biblen. Jeg tror ikke på de første histo-
rier i Biblen«. Eleven var blevet spurgt 
om, hvad han havde lært, og svarer 
ved at bruge ordet tro. Hvilket da kun 
er rimeligt, når nu han har tænkt sig 
om og tænkt, hvordan det nye, han har 
lært, passer med det, han kan tro på. 
En anden elev i samme klasse svarede: 
»Gud har ikke så meget at gøre med 
natur/teknik. Han har mere at gøre med 
kristendom«. Også et fint svar på sam-
me spørgsmål, Gud hører mest til i den 
kasse, der har overskriften kristendom.

Fint, at eleverne ikke bare skal til-
egne sig en viden, de kan reproducere. 
Fint, at det læringsmålstyrede skal 
mindskes. Og lad os se det som et godt 
tegn, at man nu i daginstitutionerne i 
højere grad skal fokusere på dannelse 
og leg og i mindre grad på læring.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR  
DANMARKS LÆRERFORENING 
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Drop folkeskolens insisteren på lighed

Hvis ikke læreren er børnenes advokat,  
hvem er så?

›  Ingvald á Kamarinum 
Specialskoleleder, Holbæk

Folkeskolen skal rumme alle. Og det for 
enhver pris åbenbart. Inklusionstankegangen 
koster på arbejdsmiljøet og påvirker i høj 
grad også de stakkels unge mennesker, der ik-
ke hører til i den almindelige folkeskole. Men 
vi har set, hvordan skiftende regeringer har 
fokuseret på uddannelse for uddannelsens 
skyld. Uden uddannelse ikke nogen fremtid, 
skal man forstå.

Jeg husker, hvordan vi i gamle dage havde 
ufaglærte arbejdsmænd. I dag er ufaglært ar-
bejde intet værd, hvis du spørger regeringen. 
Det signal betyder, at vi mangler ufaglært 

arbejdskraft ude i den virkelige verden – fjernt 
fra Christiansborg. Og samtidig har vi men-
nesker gående, der ikke magter mere skole, 
men tvinges til en uddannelse, de ikke kan 
gennemføre.

Hvorfor vækker vi ikke arbejdsmanden til 
live igen og lader de unge mennesker smage 
på virkeligheden? Giver dem nogle succesop-
levelser. Hjælper dem videre i livet. Nogle vil 
givetvis ikke være arbejdsmænd resten af de-
res liv, men det kan give dem motivation til at 
videreuddanne sig, hvis det er det, de vil.

Folkeskolens princip om lighed for alle er 

et misforstået hensyn. For vi er jo ikke alle 
ens. I stedet bør vi dyrke vores forskellighed. 
Så kan vi nemlig langt bedre lave målrettede 
og tilpassede uddannelsestilbud, så ikke bog-
ligt stærke elever får nogle mål, de rent faktisk 
kan opfylde og leve op til. For som det er nu, 
forsøger man at presse dem ind i en kasse, de 
ikke passer ind i. Lever man ikke op til idealet, 
bliver man stemplet som dum. Og til sidst tror 
man måske selv på det.

Stop det. Alle hverken kan eller skal tage 
en uddannelse. Lad os give dem en anden 
mulighed.

›  Annika Vind 
Lærer på specialskole

Vi ser udsendelser om børn/unge, der føler 
sig svigtet af systemet – ingen har taget fag-
personers advarsler alvorligt. Nogle lærere 
er under inklusionskravets pres dagligt – de 
skal tages alvorligt! 

Som lærer på en specialskole arbejder jeg 
med børn med en socialt vanskelig baggrund. 
Vi møder dagligt børn, der mistrives eller ikke 
bliver passet på, som de burde. Vi hører ting, 
man ikke troede muligt. Vi er bevidste om at 
være børnenes advokater, vi er fagpersoner 
og uddannet til at have et særligt skærpet 
fokus. For nogle uger siden diskuterede mine 
kolleger og jeg netop en elev, vi har bekym-
ringer for. Ved bordet sad også en psykolog 

fra kommunen. Holdningen var, at bekymrin-
gerne ikke var så »slemme«, at eleven kunne 
fjernes fra hjemmet. Derfor ville vi ikke få 
noget ud af en underretning. Jeg var frustre-
ret – faktisk målløs. Da jeg gav udtryk for 
mine frustrationer, bekræftede min lærerven-
inde – hun er ansat inden for almenområdet: 
Vi vi må bare erkende, at det er vores ansvar 
og opgave at videregive vores bekymringer. 
Det er ikke vores opgave at vurdere, hvad der 
stilles op med dem. 

Derfor en væsentlig appel til alle mine 
lærerkolleger: Det er vores pligt og ansvar at 
gøre kommunerne opmærksomme på vores 
bekymringer for de børn, vi bruger mange 

timer med dagligt. For børn, som vi måske 
kender bedre end forældrene selv. Der er en 
grund til, at fagpersoner som os har skærpet 
underretningspligt. Det er en del af vores 
arbejde. 

Da jeg læste til lærer, sagde min undervi-
ser i specialpædagogik: »Hvis man er i tvivl, 
er det nok. Så skal man underrette«. Lad dis-
se kloge ord fylde holdningen i skoleverdenen 
og give vores elever de bedste muligheder – 
og åbne kommunernes øjne. 

› DEBAT
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Folkeskolen  
hjalp mig med at 
blive dansk
A B D E L  A Z I Z  M A H M O U D
Journalist og tv-vært, gik på Østre Skole i Middelfart og Toftehøjskolen i Ølstykke

»Jeg var rigtig glad for folkeskolen. Den har ikke kun betydet noget 
for mig fagligt og socialt, men også for min dannelse og min op-
vækst. Noget af det vigtigste, jeg har fået med fra folkeskolen, var 
princippet om solidaritet. Lige fra ’klassens time’ til elevrådet og til 
den måde, klasselæreren var på.

Til forældremøder, til klassemøder og til lærer-elev-samtaler har 
det altid handlet om, hvordan vi kan få alle med i sammenholdet, og 
hvad skolen og læreren kunne hjælpe mig og de andre elever med, 
og hvordan vi kom videre. Det var noget, der virkelig satte sig i mig, 
og som jeg også tog med mig i de sociale sammenhænge, jeg var i.

Jeg kan eksempelvis huske, da jeg endelig blev rigtig cool og 
begyndte at hænge ud med de cool børn. Da mødtes vi skiftevis 
hjemme hos hinanden hver onsdag og spiste chips og dip og legede 
S, P eller K (sandhed, procent eller konsekvens), og det var kun de 
seje, der måtte være med.

Der var en pige i klassen, der hed Karina, som folk syntes var 
virkelig nørdet og nederen. Jeg syntes, det var synd for hende, at 
hun var udenfor, så en af de gange, da vi legede S, P eller K, og jeg 
fik ’S’ for sandhed, så valgte jeg at sige, at jeg var vild med Karina, 
selv om jeg overhovedet ikke var det. Og gangen efter blev hun invi-
teret med.

Jeg tror, dét var en af de vigtigste værdier, jeg 
fik med fra skolen. Det med at man skal huske 
at have alle med. Måske er det også en meget dansk tanke-
gang: At uanset hvilket politisk parti du holder med, så er der rigtig 
mange, der har den her solidariske tankegang om, at vi alle skal give 
en hånd med i samfundet. Og at ingen skal lades tilbage. At vi alle 
har ansvar, pligt og mulighed for at være noget for nogen. Ligesom i 
folkeskolen«.

Et indspark i 
valgkampen
 
»Fællesskabets skole er fundamentet 
for vores børns og Danmarks fremtid. 
Folkeskolen er afgørende for vores 
børns muligheder for at takle de udfor-
dringer, de møder i livet, og folkeskolen 
er afgørende for vores demokratiske 
samfund«.

Budskabet kommer fra de tre faglige 
organisationer FOA, 3F og Danmarks 
Lærerforening, der er gået sammen om 
at udgive en bog om folkeskolens betyd-
ning. I bogen fortæller en række kendte 
danskere om den store forskel, som 
folkeskolen har haft for dem. 

»Når vi ser på det danske samfunds 
sammenhængskraft, så er der ikke 
meget tilbage. Vi læser ikke længere 
de samme aviser. Det er kun til dels 
i daginstitutioner og i udpræget grad 
i folkeskolen, at vi mødes på kryds 
og tværs. Det ville være katastrofalt, 
hvis vi ender i en situation, hvor hver 
indkomstgruppe finder sin egen skole. 
Det er så utroligt vigtigt, at folkeskolen 
er en fælles skole for os alle sammen«, 
siger FOA’s formand, Dennis Kristensen.  

De valgte uddrag fra bogen er forkortet.
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Folkeskolen har 
gjort mig tolerant 
og forstående 
E S K E  W I L L E R S L E V
Professor i evolutionsbiologi ved Københavns Universitet og University of Cambridge, 
 gik på Maglegårdsskolen i Hellerup 

»Jeg havde en engelsklærer, der bare troede 
på mig, selv om det objektivt set ikke gik 
særlig godt, og selv om næsten alle andre 
tvivlede. Hun sagde altid: ’Jeg ved bare, at han virkelig kan. 
Jeg ved, at den her dreng har et kæmpe potentiale’, og det var, 
selv om jeg var megadårlig til engelsk – og også kom ud med en 
virkelig dårlig karakter.

Men det var jo fantastisk at opleve, at der var nogen, der 
troede på mig. Det har betydet meget for mig, at der var en, der 
blev ved med at tro på mig og blev ved med at se de positive ting 
frem for de negative ting, og man kan jo sige, at hun fik ret. Det 
gik mig jo godt rent intellektuelt, fagligt og karrieremæssigt.

Der var også en anden lærer, der havde stor betydning for 
mig. Det var min historielærer, som jeg synes formåede at stimu-
lere min interesse for stenalderen og jæger-samler-folket.

Vi svingede meget godt, fordi vi syntes, de samme ting var 
spændende. Vi havde begge en stor interesse for menneskets 
forhistorie og for at komme ud i naturen og opleve den, så det 
ikke bare var noget, du sad og læste dig til, men at du rent fak-
tisk også kom ud at se, føle og mærke den. At man eksempelvis 
kom ud i Lejre og så, hvordan man lavede en træstamme om til 
en båd.

De to lærere ser jeg tilbage på med stor taknemmelighed«.

Folkeskolen var  
mit fristed
TA M M I  Ø S T
Skuespiller, gik på Øster Farimagsgades Skole på Østerbro i København  

»Vi var to skilsmissebørn i klassen. Den anden havde det fint, og jeg 
havde det mindre fint. Tingene blev meget turbulente, forvirrende, 
utrygge og svære at navigere i derhjemme, så skolen blev mit fristed.

Det var et trygt sted, hvor jeg følte mig godt tilpas. Især på grund 
af Marlis. Hun gjorde nærmest klassen til en lille søskendeflok, der 
kunne finde ud af at passe på hinanden. Marlis havde noget, man 
ikke kan købe sig til: naturlig autoritet. Hun lærte os, at vi skulle tage 
os af de svage, og hun lærte os, at selv om der var nogle, der var 
fagligt dygtige, så var det ikke nødvendigvis det mest interessante 
at være. Hun introducerede nærmest de mange intelligenser, inden 
 Howard Gardner gjorde.

Hun nedvurderede ikke det, at jeg var god i skolen, men hun 
gjorde mig bare opmærksom på, at der var andre ting end det. At det 
ikke var det eneste saliggørende, og at det ikke var den eneste kvali-
tet, man kunne have her i livet. 

Det kom til at betyde meget, at hun var så 
fantastisk og rummelig. Den dag i dag sidder 
det dybt i mig, at man skal bestræbe sig på at 
blive og være et godt menneske. At man skal 
prøve at forstå så mange mennesker som mu-
ligt, og at man skal se og rumme andre menne-
sker for det, de er.

Jeg tror ikke, jeg kunne have lært det derhjemme. Jeg oplevede 
som barn meget modstand blandt andet på grund af skilsmissen, og 
derfor kunne man hurtigt risikere at komme i et underskud, som 
gjorde, at man mistede orienteringen, når man var så lille. Når ting er 
rod, når de ikke er strukturerede, eller man ikke ved, hvem man kan 
stole på, og der er ting, man må lyve om, og ting, man ikke må sige, 
hvor ens almene begreber om rigtigt og forkert bliver ubalancerede, 
så tror jeg, det er svært selv at finde et godt pejlemærke som lille og 
sige: ’Jeg vil alligevel gerne være et godt menneske’«.
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Uddannelsesgabet
Uddannelsesniveauet i samfundet er generelt 
stigende, mens læreruddannelsen har stået 
stille. Samtidig bliver de potentielt dygtige  
lærere opslugt af universiteterne. Magtforhol-
det mellem lærerne og forældrene er blevet 
forskudt i forældrenes favør. 

Standardiseringen
Tilliden til lærernes evner til at undervise falder. 
Konkurrencestatens strømlining fører til stan-
dardiserede undervisningsmodeller, og lærerens 
selvbestemmelse i klasseværelset må give efter 
for digitale og nationale løsninger. Læreren 
risikerer at blive overflødiggjort. 

Autoritetsfaldet
Den moderne kritiske tænkning har medført et 
autoritetstab for alle positioner i samfundet. 
Det stiller læreren i en vanskelig rolle som myn-
dig aktør i en undervisningssituation. Læreren 
risikerer at miste sit greb om klasseværelset.

Disciplinkrisen
Konkurrencesamfundets øgede pres på de 
unge har i mange tilfælde medført en modreak-
tion i hjemmet, hvor barnets opdragelse blødes 
tilsvarende op. Som konsekvens bliver eleverne 
mindre disciplinerede og dermed sværere at 
undervise. 

Forbrugermentaliteten
Moderniseringen af velfærdsstaten er blevet 
synonymt med fritvalgsordninger. Forældrene 
er blevet forbrugere og skolen et produkt. Kan 
man ikke lide, hvad man får, vælger man noget 
nyt. Flere og flere forældre forlader folkeskolen 
og vælger en privat skole til deres børn.

1

2
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Folkeskolen har fået samfundsdebattør 
Lars Trier Mogensen til at give sit bud på 
lærernes status anno 2017. Han forklarer 
lærernes statustab med fem opbrud i skolen.

OPBRUD I SKOLEN 
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  Der foregår for tiden et kæmpestort socialt eksperiment 
i Danmark. Det gamle kernefamiliebegreb, man har 
haft indtil for en generation siden, er gået i frivillig op-
løsning. Omkring halvdelen af alle nygifte ender med 

at blive skilt cirka omkring det tidspunkt, hvor de får deres andet 
barn, og det første begynder i skole«.

Det er der i sig selv imidlertid ikke noget odiøst i, mener Lars 
Trier Mogensen: 

»Denne udvikling kan der siges rigtig mange fornuftige og livs-
kraftige ting om. Man er nået til et punkt, hvor folk ikke længere er 
nødt til at være sammen med mennesker, som de ikke længere vil 
være sammen med. Grundlæggende set er det derfor en fantastisk 
befrielse, at skilsmisseretten er, som den er, og folk kan danne 
parforhold, som de har lyst til«.

Nye familiemønstre og opdragelses- 
tendenser er begyndt at skabe adfærds-
problemer hos børn. Det efterlader 
lærerne med en disciplinkrise, mener 
samfundsdebattør Lars Trier Mogensen 
i fjerde del af serien om opbrud  
i folkeskolen.

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M  ·   I L L U S T R AT I O N :  R A S M U S  J U U L

»

D I S C I P L I N K R I S E N

Nye familie-
mønstre 
svækker  
opdragelsen 
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Vi begynder bare at se bivirkningerne af 
dette frisind, påpeger han:

»Man skal huske, at Danmark er et af de 
steder i verden, hvor kernefamiliens nedbrud 
har størst omfang, og man har de mest frie 
rammer for pardannelser. Det er en udvik-
ling, som historisk set først slog igennem for 
nylig på den store skala, og derfor er det først 
nu, at vi ser, hvad det betyder for børn at 
vokse op nogle steder, hvor der ikke er nogen 
nagelfast norm for familielivet«. 

De løse og frie familiestrukturer kan nem-
lig medføre en rammeløshed, som ikke er 
givtig for barnets evne til at indgå i et fælles-
skab med andre elever.

Undervisningen bliver saboteret
»Jeg er med på, at det er meget kontroversielt 
og diskutabelt, men hvis man sætter det på 
spidsen, kan man groft sagt sige, at der er 
to forældreroller, som udspringer af de nye 
familiemønstre. I den ene har vi curlingfor-
ældrene, som er fuldstændig omklamrende 
i deres forsøg på at fjerne forhindringerne, 
i sådan en grad at børnene ikke udvikler en 

evne til selv at træffe valg. På den anden 
side har vi børn, som bliver vanrøgtet i en 
ny forstand, fordi forældrene ikke tør tage 
konflikter. Det kan eksempelvis være et dele-
barn, som pendulerer frem og tilbage mellem 
forældrene, og hvor ingen tør tage konflikten, 
fordi det korte ophold skal være så hyggeligt 

som muligt«. 
Problemerne opstår, så snart 

børn bliver elever og pludse-
lig skal vænne sig til at være 
én blandt mange, pointerer 
han. 

»Børnenes opvækst 
hænger sammen med de 

livsmønstre, som voksne 
fører, og der er bare nogle nye 

fænomener, som betyder, at det 
for børnene bliver sværere at gå i skole og i 
det hele taget at være sammen med andre, 
fordi man ikke har lært spillereglerne at 
kende. Det gør eleverne mere uopdragne, 
og dermed bliver det indlysende sværere at 
få undervisningen til at fungere«, siger Lars 
Trier Mogensen og uddyber: 

Krible Krable er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.
Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.

N
A

TU

RVEJLED
E
R

GRATIS MINI-BIOTOP 

Ønsker I jer en skolegård der summer af liv, begroet med smukke og duftende 
blomster, der skaber rig mulighed for at opleve og undersøge myldret af smådyr? 
Hvis ja, så send os jeres ansøgning om en gratis Krible Krable mini-biotop.
Læs mere på  
www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2018
Ansøgningsfrist d. 15. december 2017

Læs mere om Krible Krable projektet, tilmelding, inspirationsmateriale m.m. på 
www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable
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»Man skal ikke have været i mange klasse-
lokaler for at vide, at der ikke skal mere end 
én eller to børn, som har nogle asociale og 
uopdragne træk, til, før undervisningen bliver 
totalt saboteret«. 

Evnen til at indgå i et fællesskab 
Den bløde opdragelse bunder imidlertid ikke 
i onde hensigter, understreger Lars Trier Mo-
gensen, som har et andet bud på, hvorfor cur-
lingbørn er blevet et mere hyppigt fænomen i 
de danske folkeskoler:

»Der findes masser af skilsmisseforældre, 
der er deres ansvar bevidst, og mange kerne-
familier, der er for feje til at turde opdrage. 
Det, der også får ellers velfungerende foræl-
dre til at bedrive curlingopdragelse, er fryg-
ten for, at ens barn ikke kommer til at klare 
den konkurrence, som præger præstations-
kulturen. Det er ikke noget usympatisk træk 
ved forældre, at de prøver at skåne børnene 
for det præstationssamfund, der presser sig 
på, ved omvendt at bløde opdragelsen op og 
tage presset af derhjemme. Følgevirkningen 
bliver bare ofte, at børnene ikke får sat de 

grænser, som gør dem bevidste om, at de 
ikke er i centrum«, mener Lars Trier Mo-
gensen.

Og det er netop denne bevidsthed om, at 
man ikke udgør aksen for jordens drejning, 
der er vigtig at have intakt, når man skal 
indgå i en social sammenhæng – for eksem-
pel som elev i en klasse.

»Når du sidder i et klasselokale, så kan det 
godt være, at du fra tid til anden har ordet i 
længere tid, men rigtig ofte er det de andre, 
som har taletid. Så er det klart, at hvis flere 
elever adapterer en enebarnsmentalitet, hvor 
man ser sig selv som omdrejningspunkt for 
alting og ikke er vant til at tage hensyn til an-
dre, så bliver det svært at fungere i en klasse«. 

Risikoen er ifølge Lars Trier Mogensen et 
scenarie, hvor man begynder at diagnosti-
cere og medicinere børnene som modsvar 
til den manglende opdragelse:

»Det er noget, man allerede gør i en 
vis udstrækning, og når man kigger på al 
den medicin, som mange børn får, er det 
ikke utænkeligt, at der vil blive skruet op 
for netop denne udvikling. Det vil være et 
enormt skræmmende scenarie og en svær 
situation at skulle navigere i som lærer«. 
mim@folkeskolen.dk
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Lars Trier Mogensen
   Kandidat i statskundskab, Københavns Universitet.
   Udlandsredaktør for dagbladet Information 1998-

2002.
   Debatredaktør på dagbladet Politiken indtil 2013.
   Chefredaktør på mobilmagasinet Føljeton siden 

2015.
   Vært på programmet »Det Røde Felt« på Radio-

24syv.
   Fast kommentator i det politiske tv-program  

»Jersild minus Spin« på DR2.
   Tre børn – to i folkeskolen og et barn i gymnasiet.

Elever fra 8-13 år, der er medlem 
af Nota, kan gratis bruge 
læsetræningsappen Manero.

Læs mere her
nota.dk/manero

Leg og læsetræning 
med Nota
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»Børn er blevet mere forkæ-
lede«, starter Maria Rone-
klindt og giver dermed Lars 
Trier Mogensen medhold i 
hans præmis. »Når jeg hører, 

hvad mine kollegaer, som har været lærere 
i 30 eller 40 år, fortæller om udviklingen, 
så er der sket et kæmpe skred. Det er især 
enebarnsmentaliteten – ideen om, at barnet 
er i centrum for hele verden – og den store 
udfordring, det altid er, når vi skal fortælle 
dem, at det ikke er tilfældet«. 

Lærer og Folkeskolens engelskrådgiver 
Maria Roneklindt er enig med Lars Trier 

Mogensen i, at udviklingen hænger sammen 
med de nye familiemønstre: »Jeg tror især, at 
problemet med skilsmisseforældre, der hver 
især nedbryder rammer og prøver at gøre 
det hyggeligt for barnet, når det er hos hen-
holdsvis mor og far, er skadeligt. Vi har ofte 
prøvet at få en elev i skole, der har været på 
weekendbesøg hos sin far, og hvor ideen har 
været, at der bare skal hygges igennem. Der 
sker intet. Intet lektiearbejde. Når barnet så 
kommer tilbage til moren, skal barnet også 
have det rigtig hyggeligt, hvilket betyder, at 
der ikke findes konsekvenser derhjemme. 
Når barnet oplever konsekvenser, så er det 

Holder opbruddets præmis?

»Lærerrollen er  
blevet mere  
opdragende«
Skoleelever er blevet mere uopdragne som følge af  
nye familiemønstre og en blødere opdragelse, oplever  
lærer Maria Roneklindt. Hun giver her sit perspektiv  
på den disciplinkrise, der har ramt folkeskolen. 

4
Problembarometer

Hvor alvorligt  
er dette opbrud  
for lærerfaget?
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D I S C I P L I N K R I S E N

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M

i skolen, og så stejler eleven, fordi han eller 
hun ikke er vant til at blive modarbejdet«. 

Den bløde bjørnetjeneste
Maria Roneklindt betoner vigtigheden af, at 
det faglige ansvar har en fod plantet i både 
skolen og hjemmet. 

»Hvis en elev ikke kan finde ud af et be-
stemt fag, bliver forældrene ofte enige om, at 
det er læreren eller skolen, den er gal med. 
Der bliver ikke taget hånd om de faglige pro-
blemer, og selv om vi som skole har det største 
ansvar, har forældrene samtidig et medansvar. 
Før man konkluderer, at skolen har fejlet, bør 
forældrene spørge sig selv, om de har siddet 
derhjemme med eleven og talt om lektier. Har 
eleven læst 10-30 minutter om dagen?«

 I gamle dage sagde man i overført  
betydning, at børnene hang i  gardinerne, 
når der var uro i klasseværelset. Nu  
hænger de der bogstaveligt talt.

MARIA RONEKLINDT 
L æ r e r
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»Og så har vi jo problemet med, at eleven 
gerne vil spille computer om aftenen, og det bør 
han ifølge forældrene have lov til, for han gen-
nemgår en svær periode i øjeblikket. Vi får også 
sygemeldinger, der går på, at eleverne tager en 
omsorgsdag«

Samtidig kan hun godt forstå trangen til at 
bløde rammerne op derhjemme, hvis ens barn 
rammes af præstationsangst: 

»Konkurrencementaliteten lægger ganske rig-
tigt et uhensigtsmæssigt pres på eleverne. Jeg har 
set elever, som nærmest får panikangst i øjnene, 
bare de hører ordet nationale test, men man gør 
sine børn en bjørnetjeneste, hvis modreaktionen 
bliver en opløsning af rammer og ansvar«.

Spørgsmålet er så, hvad enebarnsmentaliteten 
og den blødere opdragelse betyder for klassesitua-
tionen.

»Eleverne kan have svært ved at vente, til det er 
deres tur, når vi kører almindelig håndsoprækning. 
Mange vil gerne ses og høres hele tiden, for de er 
vant til at have opmærksomhed. Det er ikke, fordi 
vi ikke vil tage hensyn og hjælpe det enkelte barn – 
vi har bare 28 andre børn samtidig«. 

Hænger i gardinerne
Rigtig mange forældre opdrager dog godt, påpeger 
Maria Roneklindt. »Men lærerrollen er blevet 
mere opdragende, fordi forældrene over en bred 
kam ikke tager de nødvendige konflikter«.

Hun mener, at den udbredte diagnosticering 
af børn kan være en konsekvens af, at forældrene 
ikke tør indrømme, at det går dårligt derhjemme.

»Vi har jo en kultur, hvor det hele skal se per-
fekt ud, og hvor man tror, at det er et svagheds-
tegn at vise, at man har brug for hjælp eller har 
det svært. Den her facadeoprettelse, som især er 
gennemgående på sociale medier, ser vi også nogle 
gange, når vi kontakter forældrene. ’Det kører 
bare’, svarer de«. 

Og så er det måske nemmere at kaste skylden 
på en udefrakommende diagnose end at granske, 
hvorvidt det egentlig ’bare kører derhjemme’, me-
ner Maria Roneklindt. 

»Selv om jeg er i udskolingen, så kender jeg 
konflikterne i indskolingen og har også selv vika-
rieret for de mindre klasser«, siger Maria Rone-
klindt. »Her er det langt mere alvorligt. Der er tale 
om børn, der bliver fysisk udadreagerende, kaster 
med ting og nægter at sætte sig på deres plads«. 

Ifølge Maria Roneklindts kollegaer er det en si-
tuation, som i langt højere grad er blevet hverdags-
kost end for ti år siden. 

»I gamle dage sagde man i overført betydning, at 
børnene hang i gardinerne, når der var uro i klasse-
værelset. Nu hænger de der bogstaveligt talt«. 
mim@folkeskolen.dk

VI STÅR SAMMEN 

 MOD MOBNING

gratis Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2018

Elever på mere end 800 skoler  
arbejdede i 2017 med materialet, og 

tilbagemeldingerne var overvældende. 

Tilmeld jer allerede nu og brug 
Min skole – Min ven 

på Skolernes Trivselsdag i marts 2018. 

DELTAG GRATIS  
Tilmeld og læs mere på 

redbarnet.dk/minskoleminven

NYE CASES
MIN SKO

LE-

MIN VE
N
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A N M E L D E L S E R

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

Dette er en fagbog, der på inspirerende  
vis når hele vejen rundt om og helt ned i  
sit emne. Et must for alle, der beskæftiger 
sig med grundskolens undervisning i  
naturfagene, specielt fysik/kemi.

○   ANMELDT AF:  STEEN EHLERS

n  Fysik/kemi, didaktik  

En gang imellem sker det, at en 
nyudgivet bog ganske enkelt opfyl-
der et behov, du ikke vidste, at du 
og din klasse havde – eller lukker 
huller i den viden og indsigt, som 
du ellers tænkte var tilstrækkeligt 
omfattende.

Sådan har jeg det lidt – el-
ler meget, faktisk – med denne 
fysik/kemi-didaktik, der på trods 
af verdens kedeligste titel er en 
guldgrube af interessante, spæn-
dende og lærerige kapitler. Jeg 
har tilbragt en del god tid med 
at studere dem, ekstensivt så-
vel som intensivt, men er her op 
imod deadline for anmeldelsen så 
langtfra færdig. Dertil er bogen 
simpelt hen for vægtig hvad angår 
både omfang og indhold.

En god måde at komme i gang 
på kan være at starte med det fyl-
digste kapitel, der handler om em-
nedidaktik. De ti afsnit beskæfti-
ger sig med eksempelvis atomer 
og molekyler, elektriske kredsløb, 
partikelteori og astronomi. Jeg vil 
gætte på, at de fleste fysik/kemi-
lærere her både kan hente et fag-
ligt brushup, finde ny inspiration 
til indhold og formidling af stoffet 
– og fra tid til anden sidde tilbage 

med noget røde ører: »Ups – det 
er nok ikke sådan, jeg skal frem-
stille den teori«. »Hmm – men jeg 
har da hele tiden tænkt, at …«. 
»Øh, ja, det har jeg godt nok haft 
svært ved at se meningen med«.

De øvrige tolv noget kortere ka-
pitler kommer på samme vis under 
kyndige fagfolks behandling. Vi 
læser – og lærer – om kompeten-
ceområder, Inquiry Based Science 
Education, projektorienteret un-
dervisning og uformelle lærings-
miljøer, ligesom de enkelte forfat-
tere kommer omkring læremid-
delvurdering, laboratoriearbejde 
og evaluering. Studiespørgsmål 
en masse er med til at kvalificere 
udbyttet. Med redaktørernes ord 
tjener nogle af disse til refleksion, 
andre til fordybelse – mens andre 
igen er til brug for studiegrupper.

Gå altså blot i gang med at øse 
fra visdommens kilde – og gerne 
sammen med fagteamet. Det 
kan aldrig være denne udgivelses 
anliggende at afhjælpe akut prak-
sistvang; alligevel kan det røbes, 
at der også står noget om den 
fællesfaglige naturfagsprøve … 

Fysik/kemi-didaktik – læring og undervisning  

Holder langt mere, 
end titlen lover

•   Peter Norrild og Martin Krabbe Sillasen
•   350 kroner
•   308 sider
•   Hans Reitzels Forlag

Hvorfor nøjes med  
julesange
… når man kan synge til særlige lejlig-
heder hele året rundt? Det er ideen bag 
sangbogen »Dage, man kan mærke«. 
Heri findes ikke bare »Internationale« (til 
arbejdernes kampdag) og »Det er hvidt 
herude« (til den oversete kyndelmisse), 
der er også sange til mors og fars dag, 
valdemarsdag og halloween – og mange 
flere.

 

»Søren Bæk-
gaard har til-
syneladende 
kæmpet med 
og mod hold-
ninger for at 
kunne defi-
nere sin egen 
opfattelse 
af demokra-
tiet. Denne 
personlige 
stillingtagen 
og holdning er 
fremragende, i 
det omfang at 
elever således 
’påtvinges’ at 
danne deres 
egne menin-
ger«.
Folkeskolens anmel-
der Karsten Møller 
om bogen »Demo-
krati og dets udfor-
dringer« af Søren 
Bækgaard. Bogen er 
udkommet på forla-
get Søren Bækgaard 
og koster 125 kroner. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/612 843/.

Otte store danskere 
fortalt for børn
Så er der nyt i letlæsningsserien »Vild 
med Viden«, og denne gang handler det 
om blandt andre Margrethe I, Niels Bohr, 
H.C. Andersen og Karen Blixen. Om seri-
en skrev Folkeskolens anmelder i sin tid:
»Mange børn vil blive tiltrukket af disse 
bøger, men det vil kræve en aktiv sko-
lebibliotekar at få dem formidlet til den 
rigtige aldersgruppe, og det fortjener 
disse bøger«.

Bogen er udgivet på forlaget Dansk 
Sang, er skrevet af Søren Bechmann 
og koster 290 kroner.

Bøgerne koster 20 kroner stykket 
eller 120 for alle otte. Se mere på 
vildmedviden.dk, og læs hele  
Folkeskolens anmeldelse af serien  
på folkeskolen.dk/.
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n  Samfundslitteratur

Brug talens 
mikserpult
»Fra øje til øre« leverer velformidlet 
guide til oplæsningens kunst.

○   ANMELDT AF:  LARS STUBBE ARNDAL

Fra øje til øre – redskaber og virkemidler i oplæsning

•   Hanne Smith Pedersen,  
Louise Fischer-Nielsen

•   318 kroner
•   269 sider

En tekst, der læses op, kommer ikke til live af sig 
selv. Hvem har ikke oplevet dræbende højtlæs-
ninger, hvor oplæseren bare blindt gengiver tek-
sten, som den står på papiret? Det fænger ikke 
og gør tit mere skade end gavn. Titlen på denne 

grundbog om oplæsning er 
derfor spot on: Oplæs-

ningen skal være meget 
andet og meget mere 
end en maskinel gengi-

velse af ordene på papiret. Tekster skal løftes fra 
øjet til øret. At læse op handler om at levere et 
stykke arbejde, så teksten får liv, vokser frem og 
pirrer tilhøreren.

Det kan være en udfordring, fordi vi ikke læ-
ser så meget op som tidligere. Det er sjældent, 
at skærmene bliver slukket til fordel for at lytte 
til en god historie. Vi hører mest oplæsning, når 
tv-værten er i gang med sit manuskript, og så 
er det til tider med »tumpetryk« mystiske ste-
der, som kan få nogle til at tro, at alle sætnin-
gens verber skal have tryk.

Emnet for bogen er derfor helt på sin plads: 
Hvis lyset er for svagt eller bogstaverne for små 
på en af de utallige PowerPoints, der projiceres 
op i undervisningslokaler rundtomkring, lægger 
vi straks mærke til det. Men vi tænker alt for 
lidt på, at vi i en oplæsning faktisk også pro-
jicerer tekstens ord op i rummet. Så hvis ikke 
oplæseren arbejder bevidst med at forberede 
sin oplæsning, risikerer teksten at forsvinde 
ligesom teksten på den utydelige skærm.

Bogen er et gennemarbejdet, velstrukture-
ret og lettilgængeligt bud på, hvad man som 

oplæser bør være opmærksom på og kan 
arbejde med for at undgå det. Den kommer 

omkring og til bunds i alle de centrale elemen-
ter, der er vigtige for den gode oplæsning og 
forberedelsen af den. Spændet er vidt: fra den 
anatomiske beskrivelse af stemme og krop til 
den syntaktiske analyse, men der er rigeligt 
med eksempler, og det er særdeles godt for-
midlet. Tag for eksempel forfatternes idé med 
at beskrive talens udtrykselementer som en ta-
lens mikserpult. Her får de ikke alene leveret en 
anskuelig metafor. De peger også på, hvordan 
tryk, intonation, artikulation og så videre skal 
tænkes og øves sammen, så det hele svinger – 
samtidig med at tekstens kerne står tindrende 
klar for tilhøreren.

Undervejs i bogen er der små korte og ram-
mende citater fra mennesker, der professionelt 
arbejder med oplæsning. Det er små kraftcentre 
af tanker, som i sig selv vil kunne bruges som 
afsæt for gode samtaler om oplæserens opgave.

»Fra øje til øre« vil være særdeles relevant 
for kommende lærere: Her kan man ruste sig til 
oplæsninger, der fanger og fænger. Men bogen 
rummer også gode overvejelser over, hvordan 
man i folkeskolen kan arbejde med oplæsning 
i forbindelse med arbejdet med digte, spoken 
words, poetryslam og sågar ældre litteratur. 
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 Øvrige job  Lærerstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 20: Mandag den 13. november 2017 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 28. november 2017 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

N R .  1 4   |   3 1 .  A U G U S T   |   2 0 1 7

UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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mindeord

Peter Jerichau 
Vallensbæk Lærerkreds’ 
tidligere formand, Peter 
Jerichau, er gået bort 
den 14. oktober 2017, 
64 år.
Peter var ansat i Val-
lensbæk Kommune i 
mere end 30 år. Han 
blev valgt til tillidsre-
præsentant på Pilehave-
skolen i 1989, og derved 
blev han også kredssty-
relsesmedlem. Peter var 
næstformand i mange 
år, inden han i 2007 blev 
valgt til formand.
Peter var meget hjælp-
som og mødte altid en 
med smil på læben. Han 
havde et brændende 
engagement for læ-
rerne i Vallensbæk. Han 
kæmpede for at skaffe 
dem så gode arbejdsfor-
hold som muligt. Derfor 
gjorde det rigtigt ondt 
på ham, da lov 409 blev 
vedtaget.

Rigtig mange medlem-
mer oplevede hans store 
engagement under lock-
outen i 2013, hvor Peter 
var den, der samlede alle 
trådene og holdt fanen 
højt. Lockouten og ved-
tagelse af lov 409 med 
de følger, det havde for 
lærernes arbejdsforhold, 
gjorde, at Peter valgte at 
gå på pension i 2015. 
Det er ikke helt til at for-
stå, at Peter ikke er her 
mere. Det er ikke mere 
end en lille måned siden, 
vi sidst var sammen. 
Her spurgte Peter som 
noget af det første ind 
til, hvordan forholdene 
var for kredsens med-
lemmer. Så selv om det 
er tre et halvt år siden, 
Peter stoppede som 
formand, lå lærernes 
arbejdsforhold i Val-
lensbæk ham stadig på 
sinde.
Vores tanker går til hans 
kone Lis samt børn, bør-
nebørn og oldebørn.

Merete Randskov 
formand for Vallensbæk 

Lærerkreds

Midtdjurs Friskole søger pr. 1. januar 2018 en lærer primært 
ti l musik og dansk.

Vores dygti ge musik, dansk og engelsklærer skal fl ytt e ti l Vest-
jylland, og nu søger vi eft er en lige så dygti g afl øser for hende.
Der er tale om en fast sti lling med en beskæft igelsesgrad på 
80%, men der er gode muligheder for fl ere ti mer senere. 
Senest august 2018 kan det blive en fuldti dssti lling.

Læs mere om Midtdjurs Friskole og sti llingen på
www.midtdjursfriskole.dk.

Løn og arbejdsforhold eft er gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist fredag den 24. november kl. 12. 
Samtaler i uge 48.

Ansøgningen sendes elektronisk, gerne som pdf-fi l ti l: 
jb@midtdjursfriskole.dk

Yderligere oplysninger hos skoleleder Jørgen Fønss Bach på 
skolens telefon 86398137.

MIDTDJURS FRISKOLE
SØGER LÆRER

Genopslag

SENIOR-HOBBY-JOB
Bliv lejlighedsvis rejseleder for Riis Rejsers glade gæster

- Har du humor, let til grin og smil?
- Er du på vej til en aktiv efterløns- og seniortilværelse?
- Har du lyst til at lede rejser og øse af din viden?
- Har du årligt måske 4, 8 eller 10 uger til rådighed til  
   rejselederjobbet?
...så er et lejlighedsvis rejselederjob hos Riis Rejser 
måske noget for dig. Vi søger netop nu flere herlige 
rejseledere til den kommende sæson 2018, og måske er 
du interesseret.
Læs mere om jobbet på www.riisrejser.dk/soeg-rejsele-
derjob/ eller ring til Søren Riis på 96 64 50 11 og hør 
nærmere om jobbet som lejlighedsvis rejseleder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Tlf. 70 11 47 11  .  www.riisrejser.dk
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For fem år siden sagde Sven Erik Henningsen 
farvel til sit job som underviser på lærerud-
dannelsen på University College Syd i Esbjerg. 
Forinden havde han været på nedsat tid i to 
og et halvt år, så han følte sig godt forberedt 
på overgangen til seniortilværelsen. Alligevel 
ramte tomrummet hårdt. 

Derfor har han skrevet bogen »Over-
gange — fra arbejdsliv til pension« med 
udgangspunkt i personlige fortællinger og 
international forskning på området. Sven Erik 
Henningsen mener, at det er vigtigt, at man 
mindst et halvt år inden pensionen begynder 
at forberede sig på overgangen. Overvejer du, 

eller har du allerede besluttet at gå på pen-
sion ved skoleårets udgang, er her fire vigtige 
spørgsmål, du, ifølge forfatteren, allerede nu 
skal stille dig selv:

1. Hvilken situation går du på pension i?
Nogle lærere ser ifølge Sven Erik Henningsen 
frem til den større frihed og at slippe ud af 
de meget strukturerede rammer, et otte til 
fire-job giver. Andre er meget bevidste om, 
at en stor del af deres identitet er knyttet til 
lærerarbejdet.

»Fælles for alle er dog, at det kræver et 
personligt overskud at gennemgå overgangs-
processen. Overvej derfor, om det overskud 
er til stede«, siger han og tilføjer, at situatio-
nen på hjemmefronten er af stor betydning.

»Er din partner også på vej på pension? 
Både forskning og 
erfaringsfortæl-
linger peger på, 
at det er bedst at 
slutte arbejdslivet 
samtidig. Ellers 
skal man to gange 
igennem en stor 
omvæltning i rol-
lerne i hjemmet«.

2. Hvordan er du 
som person?
I arbejdslivet 
indgår man nær-
mest automatisk i 
daglige relationer 
med kollegaer, le-
delse og forældre. 
Som pensionist 
skal man selv tage 
initiativ til at skabe 

helt nye relationer. Her er det ikke ligegyldigt, 
om man er ind- eller udadvendt.

»Ekstroverte personer har typisk nem-
mere ved aktivt at skabe kontakt i en ny 
kontekst. Private mennesker kan ofte 
komme til at isolere sig. Er man indadvendt, 
er det derfor vigtigt, at man i god tid før 
pensionen på forhånd gør en indsats for at 
skabe nye relationer med andet end arbejdet 
som omdrejningspunkt«, siger Sven Erik 
Henningsen.

3. Har du støtte til overgangsprocessen?
Det er en meget stor beslutning at afslutte et 
arbejdsliv, og det påvirker ikke kun den, der 
går på pension. Derfor er det vigtigt at have 
støtte i sit netværk til beslutningen om, at det 
er nu, det skal ske.

»Er der en forståelse for beslutningen, der 
gør, at man har opbakning hos kone, børn, 
naboer og venner, hvis overgangen viser sig 
sværere end forventet? Hvis man står alene 
med beslutningen, kræver det, at man er for-
beredt på, at det kan blive svært«, lyder det 
fra den pensionerede underviser.

4. Hvad skal give tilværelsen mening?
Mens pensionisttilværelsen tidligere var kort, 
kan man nu i gennemsnit se frem til 20-25 år, 
efter at arbejdslivet er slut. Begynd tidligt at 
overveje, hvad du vil foretage dig.

»Vil man være et kulturopsøgende men-
neske, der går til koncerter, læser bøger og 
måske rejser for at få nyt perspektiv på tilvæ-
relsen? Vil man kaste sig ud i frivilligt arbejde 
og måske fortsætte som underviser? Eller skal 
familien være omdrejningspunktet for senior-
livet? Det er vigtigt ikke bare at have en ide, 
men at gøre sig meget konkrete forestillinger 
om, hvad hverdagen skal gå med«, siger Sven 
Erik Henningsen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

På vej på pension? Her er de  
fire ting, du skal overveje
Overgangen fra arbejdsliv til pension efterlader et mentalt tomrum, man skal forberede sig på i god  
tid, lyder det fra forfatter og tidligere seminarieunderviser.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

  Se flere stillinger

Efteruddannelse
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så 
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser 
til tre kategorier:

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag den 23. november

På Slotsparkens Friskole søger vi en ny lærerkollega
til en fast fuldtidsansættelse med tiltrædelse 
den 1. januar 2018.

Slotsparkens Friskole blev etableret i august 2012, grundlagt af en 
gruppe grundige og ihærdige lokale forældre og siden da har vi væ-
ret i udvikling frem mod den struktur og form, der i dag sikrer vores 
134 elever (fra 0. til 9. kl.) en dynamisk og varieret undervisning. 

Denne undervisning, samt alt hvad der hører til et godt skoleliv, va-
retages af vores 10 dygtige og engagerede lærere, som planlægger 
og praktiserer i et velfungerende teamsamarbejde, der byder på en 
masse kollegial sparring.

Vi har i vores daglige arbejde fokus på det forpligtigende fællesskab, 
som værdiskabende ramme for alle, både store og små. Inden for 
denne ramme, der synliggøres af de voksnes engagement, udfolder 
eleverne deres originalitet i de læringsprocesser der udspiller sig i 
undervisningen. 

Slotsparkens Friskole holder til i den gamle slotskro, som hører til 
Jægerspris Slot og derfor har vi en beliggenhed indrammet af både 
historiens vingesus og af overdådige naturomgivelser.

Vi søger en ny kollega, der kan se sig selv som en del af det fælles-
skab, der udfolder sig på vores skole og som ønsker at praktisere sin 
lærergerning et sted, hvor der er store muligheder for, selv at præge 
og udvikle sit arbejdsliv.

Derudover skal vores nye kollega være læreruddannet og have linie-
fag – og/ eller erfaring med undervisning i flere af følgende fag: 

• idræt på mellemtrinnet og i overbygningen.
• musik
• matematik i indskolingen

Har ovennævnte vakt din interesse, kan du kontakte skoleleder Jens 
Mølsted (30 23 58 58) for yderligere informationer om jobbet på 
Slotsparkens Friskole eller sende en ansøgning til kontakt@spfs.dk

Ansøgningsfrist onsdag d. 21. november. Ansættelsessamtaler 
forventes afholdt i uge 48.

NY UNDERVISER SØGES

 Lærerstillinger 

Riis Rejser A/S, 2800 Kongens Lyngby

Seniorhobbyjob

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 49870979

Højboskolen, 8362 Hørning

Genopslag – viceskoleleder/pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2017

Kvik-nr. 49891389

Billums Privatskole, 2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder til Billums Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2017

Kvik-nr. 50049539

Midtdjurs Friskole, 8581 Nimtofte

Lærer til Midtdjurs Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50046227

Ungecenter2610, 2610 Rødovre

Lærer søges til dagskolen i Ungecenter2610

§ Ansøgningsfristen er den 09. nov. 2017

Kvik-nr. 50064942

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Dansklærer til 7. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 13. nov. 2017

Kvik-nr. 50222421

Københavns Fængsler, 2450 København SV

Genopslag  – FVU-lærer i dansk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2017

Kvik-nr. 50282742
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A.P. Møller Skolen, D-24837 Slesvig

Afdelingsleder søges til mindretalsskole

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2017

Kvik-nr. 50322931

Hvidovre Kommune

Skoleleder til Præstemoseskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2017

Kvik-nr. 50323782

Nærum Skole, 2850 Nærum

Afdelingsleder til indskoling og SFO

§ Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2017

Kvik-nr. 50472956

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

True North Efterskole søger tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 30. dec. 2017

Kvik-nr. 50473296

PPR Hillerød, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Harløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2017

Kvik-nr. 50473448

Ådalskolen, 4100 Ringsted

Lærere med erfaring i specialskoleområdet

§ Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2017

Kvik-nr. 50495368

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Idræts- og billedkunstlærer

§ Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2017

Kvik-nr. 50498683

Højskolen i Krummerup, 4250 Fuglebjerg

Højskolen i Krummerup søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2017

Kvik-nr. 50223048

Læk Danske Skole, DE-25917 Leck, Tyskland

Viceleder til Læk Danske Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2017

Kvik-nr. 50528081

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Pædagog til Søndersøskolen, afd. Furesøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. nov. 2017

Kvik-nr. 50557957

Trekløverskolen, afd. Falkenborg, 3600 Frederikssund

Lærere til Trekløverskolen

§ Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2017

Kvik-nr. 50617491

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Læsevejleder/ordblindelærer

§ Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2017

Kvik-nr. 50615647

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Engageret lærer/inklusionsvejleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2017

Kvik-nr. 50628857

Hjortholm Kostskole, 4250 Fuglebjerg

Lærer søges til Hjortholm Kostskole

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2017

Kvik-nr. 50635993

Slotsparkens Friskole, 3630 Jægerspris

Ny underviser søges

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2017

Kvik-nr. 50630088

Hareskov Skole, 3500 Værløse

Skoleleder til Hareskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 17. nov. 2017

Kvik-nr. 50685429

Kirkebækskolen, 2625 Vallensbæk

Speciallærer søges til Kirkebækskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2017

Kvik-nr. 50690843

Jægerspris Skole, 3630 Jægerspris

Lærer til Skolen i Herredet

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2017

Kvik-nr. 50705849
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rubrikannoncer

Juleferie i København?
Lej min lejlighed fra 12. 
dec. til 29. dec. 3 værel-
ser tæt på Hovedbane-
gården. Ring for aftale: 
51245141.
Telefon: 51245141

Hold ferie i bjergby 
50 km syd for Rom
CasaCori er en skøn vel-
udstyret 6 personers  lej-
lighed med panoraudsigt i 
charmerende og historisk 
bjergby.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

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

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge.  Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Luksussommerhus 
i Klitmøller
Sommerhus ved Ve-
sterhavet beliggende i 
naturskønne omgivelser 
med plads til 7 personer. 
Weekendtilbud: 950 kr.
Telefon: 40485385 
www.klitmoellersommerhus.dk

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt
Skøn smagfuld feriebolig 
i Havneby på Rømø. Hav-
udsigt og velvære.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Følg med og deltag i debatten på

KLAG!  
hvis du ikke  

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling  
på 33 69 63 00,  

hvis det er nemmere for dig.

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Skolerejser til hele Europa

98 12 70 22

eurotourist.dk

Skolerejse MED aktivt program

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

AKTIVREJSE VRÅDAL

VRÅDAL AKTIVREJSE INKLUSIV PROGRAM
5 DAGE, FRA KUN 1.598,-/PERSON

  Prisen inkluderer:
• Færgeoverfart Hirtshals - Langesund t/r
• Bus Langesund – Vrådal t/r
• Ophold i lejligheder (4 nætter)
• Aktivitetsprogram med områdevandring med
  guide, vandretur med guide til Roholtfjell, klatring
  og rapelling med guide samt kanotur på Nisser

Tag dine elever med til Vrådal i Norge, og lad dem prøve 
kræfter med forskellige aktiviteter i den smukke natur. 
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
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Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
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Folkeskolen nr. 22  5. december 12. december 21. december
Folkeskolen nr. 1  18. december 2. januar 11. januar

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.
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Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
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Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk 
Martin Vitved Schäfer,  
mvs@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2017 er  
139.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og  
fransk, Specialpædagogik            
  
Lærerprofession.dk i samar-
bejde med Danske Professions-
højskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 22: 

ELEVVALG: FYR LÆRERE, OG BYG EN SVØMMEHAL?

Kommuner bruger
flere penge på 
specialundervisning.
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

SÅ KAN DE LÆRER DET / 135

Tegning: Craig Stephens

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

Hvilke partier hader folkeskolen mest?

A –  Socialdemokratiet. Lad os nu 
glemme alt det med lockout og se 
fremad. Husk, at det ifølge DR’s 
»Historien om Danmark« var os 
socialdemokrater, der vandt Anden 
Verdenskrig.

B –  Radikale Venstre. Ja, vi eksisterer 
endnu. Læreruddannelsen bør vare 
otte år. Det kan ikke forsvares, at de 
studerende ikke kender klassikere 
som Grundtvig og Marianne Jelved.

C –  Det Konservative Folkeparti. 
Flere positive vinkler på 1864. 
Tilbage til Retskrivningsordbogen 
1955. Flere gårdvagter i frikvarte-
rerne. Så har vi ikke mere.

D –  Nye Borgerlige. Folkeskolens 
primære opgave bør være at sikre 
fundamentale danske værdier som 
frihed, demokrati og intolerance. 

F –  Socialistisk Folkeparti. Vi er pa-
rate til at gøre hvad som helst for 
igen at blive lærernes foretrukne par-
ti ligesom … ja, det er vel ikke mere 
end 20-30 år siden efterhånden. 

I –  Liberal Alliance. Er der to, der 
pludselig står sammen i dansk po-
litik, så er det Merete Riisager og 
Anders Bondo. Og så skal elever 
køres i skole i større biler.

K –  KristenDemokraterne. Der bør 
være højst 12 i hver klasse. Lige-
som apostlene. Det svarer også til, 
hvor mange stemmer vi regner med 
at opnå ved kommunalvalget.

O – Dansk Folkeparti. Meget det 
samme som socialdemokraterne, 
bare mere snedigt kommunikeret. 
Og så forbud mod tørklæder. Siden 
eventuelt også huer, vanter.

V –  Venstre. Ja, det er ikke nemt. Men 
Lars Løkke er en dygtig politisk 
håndværker. Lars Løkke er en dyg-
tig politisk håndværker. Lars Løkke 
er en dygtig politisk håndværker. 

Ø – Enhedslisten. Vi vil uligheden i 
folkeskolen til livs. Fremover bør alle 
elever ved afgangseksamenen gi-
ves samme karakter.

Å –  Alternativet. Når der står Empati 
på vores sweatshirts, eller Ydmyg-
hed eller Peace & Forgetfulness, er 
det, fordi vi synes, det siger utroligt 
meget om samfundet.

FOR KORTE  
NYHEDER

Det har vakt opsigt, at 
en skole har opfordret 
forældre til at læse 20 
sekunder med deres 
barn derhjemme – hver 
dag. Skolen peger på 
undersøgelser, der viser, 
at det gør en væsent-
lig forskel for børnenes 
udvikling. Men kritikere 
mener, at hjemmetræ-
ningen blot er endnu et 
område, hvor forældre 
har overtaget opgaver, 
som rettelig burde vare-
tages af skolerne. 

»I en i forvejen totalt 
presset hverdag med 
lange skoledage, fritids-
aktiviteter, legeaftaler, 
sport og spejder og mad-
pakker kan de altså ikke 
også kræve af os, at vi 
skal kunne finde tyve se-
kunder ekstra hver ene-
ste dag, det er fuldkom-
men urealistisk«, mener 
en forælder. 

Skole opfordrer 
til 20 sekunders 
daglig læsning

Folkeskolen er det emne, der optager vælgerne mest ved kommunalvalget den 21. november, 
det fremgår af en undersøgelse fra analysebureauet Voxmeter. Men hvilke partier hader egentlig 
folkeskolen mest? Hør her, hvad partierne selv siger: 

Er du medlem af Skolelederforeningen, 
får du GRATIS adgang til: 

+ Medlemsbladet Plenum 
+ Nyhedsbrevet Plenum+ 
+ Skolelederne på sociale medier
+  Hjemmesiden Skolelederne.org med 

nyheder og opdatering dagligt 

FÅ OVERBLIKKET OVER 
FOLKESKOLEN HOS OS

Tilmeld vores nyhedsbrev 
på Skolelederne.org

Bliv en del af Danmarks største lærer-
univers på folkeskolen.dk/nybruger

Som medlem af DLF får du  
GRATIS adgang til: 

+  Masser af konkrete værktøjer og  
inspiration til din undervisning

+  15 faglige netværk med nyt om  
dine fag

+ 140 bloggere fra hele skoleverdenen 
+  Nyhedsbreve med skolenyt om de fag  

du interesserer dig for
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Læs, så det 
rykker!

Hjælp dine elever godt i gang med  
Alineas mange læsetilbud. 

Illustrationer: Jenz Koudahl

Se mere på alinea.dk/laesning

• Den første læsning
• d’dansk
• Læseklub og Fagklub
• Superbog.dk
• Læs og forstå
• Tid til læseforståelse

Læsning er nøglen til viden og 
vidunderlige oplevelser
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