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Litteratur- og historiekanon er kun til inspiration, siger 
halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse.
TEMA  //  SIDE 12
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Se mere på www.fagportaler.dk

dansk.gyldendal.dk
1 måneds 

GRATIS 
prøvelogin

www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Skoleabonnement
Skoleabonnement, pr. år,  Kr. 800,-
pr. klasse, 7.-10. kl. 

Der betales for samtlige klasser i udskolingen.

Danskundervisningen er gået online – for alvor!
Gør din danskundervisning digital med en lang række nye 
undervisningsforløb inden for danskfagets områder, og  
få adgang til et stort bibliotek med billedkunst, levende 
billeder og musik, skønlitteratur og sagprosa.

Undervisning med mål og progression
Find nyskrevne undervisningsforløb til de centrale områder  
i danskfaget. Alle forløb er formidlet i elevhøjde og  
suppleret med lærervejledninger.

Træningsopgaver 
På træningsdelen kan eleverne øve sig på de typiske problem-
områder inden for skriftlig dansk. Træningsdelen er bygget 
overskueligt og systematisk op med opgaver inden for  
områderne retstavning, grammatik og tegnsætning. 

Nyt redskab: GenreUniverset
Tag eleverne med på rejse i GenreUniverset – et nyskabende, 
interaktivt redskab til arbejdet med genrer.

Biblioteket
Det omfattende onlinebibliotek indeholder mere end 600 
tekster, sange, fotos, kunstværker og levende billeder. 
Desuden er et udvalg af teksterne indlæste. 

Dansk
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Hold øje med dit dueslag eller din postbakke – for i disse dage lander 
vores nye katalog rundt på skoler og institutioner i hele Region Midt-
jylland. Med vores brede og altid aktuelle udbud af videreuddannelse og 
kompetenceudvikling for 2012 tillader vi os at blande os i din karriere 
– og det gør vi, fordi vi tror på, at alle pædagoger og lærere har brug for 
at tænke deres job som en karriere i kontinuerlig dygtiggørelse. 

Nyt og aktuelt i 2012
Specialpædagogikken er på dagsordenen i hele det pædagogiske land-
skab – tag en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, 
få kompetencer til at varetage pædagogiske opgaver i medier og 
kommunikation – eller bliv en ressourceperson på skolen med en 
diplomuddannelse i f.eks. læsevejledning eller logopædi.

Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der fi nder drivkraften med stiv 
vind i ansigtet og som vil arbejde professionelt 
med friluftsliv.

Tilegn dig viden i ledelse af sociale 
fællesskaber og læringsmiljøer på 
kurset Kom godt i gang med 
klasseledelse og inklusion, 
bliv klædt på til at kunne under-
vise tosprogede elever, få 
den nyeste viden om autisme 
og ADHD eller vælg et de 
mange andre aktuelle kurser, 
vi tilbyder.

Styrk karrieren og dermed din profession hos Pædagogik, Børn & Unge. 
Foruden vores faste udbud af kurser og diplomuddannelser, tilbyder vi skræddersyede forløb, der pas-
ser til den enkelte institution. Pædagogik, Børn og Unge er en del af Højskolen for Videreuddannelse 
og Kompetenceudvikling, VIA UC. Læs mere på viauc.dk/videreuddannelse/paedagogik

VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 

NØGLEORDET ER 

 KARRIERE 
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Al henvendelse til:
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 1015 København K
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Formatkassen indeholder: 

 Rumlige figurer med udfoldning

Cirkelbrøker

Euromønter

Eurosedler

Lommefliser

Forskellige terninger

Tangrammer

Lommeterninger

Se indhold og læs mere på format.alinea.dk

Sjovere matematik

Med Formats værkstedsundervisning får eleverne mulighed for
at træne deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Opgaverne  
tager udgangspunkt i elevbogens faglige temaer.
 
Åbn kassen og gå i gang!
Alt der skal bruges til en aktiv undervisning med Format er i
Materialekassen og Værkstedsmappen. Det hele er organiseret
og nemt at bruge. Bare åben kassen og gå i gang.

 Konkrete materialer til værkstedsundervisning

 En kasse til tre årgange

 Alt er organiseret og klar til brug
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2012. Et nyt år. Der er, som alle ved, økonomiske problemer. Men måske 
også nogle nye muligheder.

For eksempel tablet-computere i folkeskolen. De er skrøbelige og dyre, og den 
iPad, som de !este abonnerer på i Danmark, be"nder sig teknologisk i et lukket 
Apple-univers. Der "ndes heller ikke didaktiseret undervisningsmateriale.

Men, men. Når alle forbeholdene er taget, ser den nye teknik ud til at løse et af 
de største problemer, som lærerne påpegede i den undersøgelse af it i folkeskolen, 
som fagbladet Folkeskolen gennemførte i efteråret: Teknikken er ikke smidig og 
stabil nok til, at man kan basere sin undervisning på den.

Det er ikke rigtigt, når eksperterne mener, at digitaliseringen af folkeskolen nu 
skal fokusere på, at lærerne skal udvikle den gode it-didaktik. For så længe teknik-
ken opleves som en stor hurdle, vil det kun være ildsjælene, som investerer deres 
fritid i at #å den til at virke. It-didaktik kan ikke udvikles løsrevet fra de tekniske 
muligheder. Det svarer til – uden sammenligning i øvrigt – at sidde midt i 1800-tal-
let og forsøge at tænke sig frem til konsekvenserne af opdagelsen af elektricitet.

Derfor bliver politikerne nødt til at lytte til den begejstring, som iPads bliver 
mødt med på blandt andet Utterslev Skole her i bladet. De små tablets virker med 
det samme, er nemme at bruge og er en mere smidig teknik end at booke et com-
puterlokale og bærbare computere, som først skal startes op. 

Man kan og skal diskutere, om det er en god ide, når Odder Kommune nu de-
ler for otte millioner kroner iPads ud til alle elever – i øvrigt et år efter at den lille 
kommune fyrede 27 lærere og sparede 14 millioner på skolerne. Derfor bør man 
tilknytte solid forskning til kommunens projekt – og til andre lignende projekter – 
for at se, hvad de nye tablets betyder for undervisningen. Og så i øvrigt vente med 
at købe stort ind af noget, som alligevel kan vise sig at være en blind$yde. 

Mens vi venter, kan vi bruge tiden på at vurdere, hvad der skal ske med de lit-
teratur- og historiekanoner, som kom til verden i en sky af ideologiske slagsmål.

Fagbladet Folkeskolen har set på, hvordan de er blevet anvendt. Sammenlignet 
med de ideologiske livtag ved fødslen har modtagelsen i klasseværelset været an-
derledes fredelig. Lærerne har meget fornuftigt taget det, de kan bruge – og ladet 
resten ligge.

Nu er det på tide at se på en revision. For det første af indholdet. Her skal det 
blandt andet diskuteres, hvordan man kan ska%e plads til en moderne forfatter 
som Dan Turèll. 

For det andet bør vi a!ive ka-
nonbegrebet i denne sammenhæng. 
Kanon betyder som bekendt en 
samling af hellige skrifter. Indholdet 
i Biblen har stort set ikke ændret 
sig siden år 393. Forhåbentlig øn-
sker ingen, at det samme skal ske i 
folkeskolen. Hverken teknisk eller 
indholdsmæssigt. 

»Folkeskolen – fagblad for un-
dervisere« og tilhørende netme-
dier udgives af Danmarks Læ-
rerforening. De redigeres efter 
journalistiske væsentlighedskri-
terier, og det er chefredaktøren, 
der har ansvaret for alt indhol-
det. Bladenes ledere udtrykker 
ikke nødvendigvis foreningens 
synspunkter.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

129. årgang, ISSN 0015-5837

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på ikonet 
til venstre »Klag over bladle-
veringen«.
Forhold/ændringer om  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@
dlf.org
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redaktør af anmeldelser 
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175.000 LÆSERE 

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  

ANSV.  CHEFREDAKTØR   

HJO@DLF.ORG

!Man kan og skal disku-
tere, om det er en god 
ide, når Odder Kommune 
nu deler for otte millio-
ner kroner iPads ud – et 
år efter at den lille kom-
mune fyrede 27 lærere. 

Forsideillustration:  
Peter Yde Jensen 
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Gummi-Tarzan 
er populær 
Men det kniber med at  
undervise i flere af de for-
fattere og historiske begi-
venheder, som indgår i de 
omdiskuterede kanonlister 
i dansk og historie.

49%
af lærerne savner  

efteruddannelse i deres fag,  
viser ny undersøgelse.

  

Forsvarer kanon
»Det er mit ind- 

tryk, at kanonen er 
gledet ind og så at 

sige har lidt integra-
tionsdøden ved at 

blive en del af læse-
planen«, siger Jørn 

Lund, fadder til  
litteraturkanonen. 
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24 DAGE MED NY SKOLEREFORM

42

Matematik og motorik
»’Læringsstile i matema-

tik – Matematik og motorik’ 
vil generelt højne et, nogle 

gange, lidet vægtet område 
i matematikundervisnin-

gen«, skriver Folkeskolens 
anmelder om nyt materiale 

til matematikundervisningen 
for både de yngste og de 

ældste.
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iPad er et hit 
Lama er glad for at kunne gå på nettet overalt på skolen. 
Folkeskolen har besøgt Utterslev Skole, hvor elever og 
lærere bruger iPads som digitale kladdehæfter.

Trivsel som statussymbol
Børns trivsel er blevet et statussym-

bol, viser ny forskning. Ifølge en ph.d.-
afhandling fra Aarhus Universitet 

viser forældre overskud ved at være 
engagerede i deres børns skolegang 

og sociale aktiviteter. 

Forsvarer kanon
»Det er mit ind- 

tryk, at kanonen er 
gledet ind og så at 

sige har lidt integra-
tionsdøden ved at 

blive en del af læse-
planen«, siger Jørn 

Lund, fadder til  
litteraturkanonen. 

p04-05_FS0112_indhold.indd   5 09/01/12   13.51



16496_konference_differentiering_HS_FS1_2012.indd   1 06/01/12   10.15
p06-09_FS0112_Aktualiseret.indd   6 09/01/12   15.06



TEKST LISE FRANK OG MARIA BECHER TRIER

06/01/12   10.15

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

aktualiseret

Lærerne oplever, at de har stadig sværere ved 
at !å relevant efteruddannelse. Tre ud af fem 
lærere har i løbet af dette skoleår været på en 
form for efteruddannelse. Men langt de "este 
har kun !ået kortere kurser. Kun 13 procent 
har !ået ekstra linjefag eller fag på diplom- el-
ler masterniveau, viser en undersøgelse, som 
Megafon har foretaget for DLF. Syv ud af ti læ-
rere oplever, at muligheden for at !å relevant 
efteruddannelse er blevet dårligere inden for 
de seneste fem år.

Lærerne savner efteruddannelse 
Syv ud af ti lærere oplever, at muligheden for at få relevant efteruddannelse er blevet dårligere, viser ny 
undersøgelse. Lærerne efterlyser især efteruddannelse inden for fag, inklusion og it i undervisningen. 

Her har lærerne størst behov for efteruddannelse:

Ifølge DLF’s undersøgelse er det største ønske fra lærerne efteruddannelse i specifikke fag. 
Men det bliver nu meget sværere at få. Den 1. januar i år trådte lov om ændring af lov om sta-
tens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Det er ikke længere muligt at søge støtte til de 
fagspecifikke kurser. Uddannelseskonsulent Peter Hjørnet fra University College Sjælland vur-
derer, at det får indflydelse på lærernes mulighed for efteruddannelse. Lærere, der sendes på 
diplomuddannelse, vil stadig kunne få støtte. 

»Det styrker jo ikke kursusvirksomheden. Kommunerne er selvfølgelig meget opmærksom-
me på støttemidlerne, når deres medarbejdere er på uddannelse. Og derfor vil skoleforvaltnin-
gen foretrække diplomuddannelserne frem for de fagspecifikke kurser«, vurderer Peter Hjørnet.  

Færre får fagkurser

49%
specifikke fag

integration af it i  
undervisingen undervisning af 

elever med indlæ-
ringsmæssige  

problemer
undervisning  
af elever med  
emotionelle/ 

sociale problemer

undervisnings-
differentiering

42%43% 41%

29%

fortsættes  

Når der er økonomisk 
nedgang og smalhals, så 
er det lærernes efterudan-
nelse, der står for skud. 
Gordon Ørskov Madsen, DLF
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Undersøgelsens tal er ifølge formand for 
overenskomstudvalget i Danmarks Lærerfor-
ening Gordon Ørskov Madsen udtryk for, at 
efteruddannelsen i økonomisk trængte tider 
nedprioriteres i forhold til andre umiddelbart 
vigtigere skolepolitiske områder. 

»Når der er økonomisk nedgang og smal-
hals i kommunerne, så er det lærernes efter-
uddannelse, der står for skud. Man !erner 
ikke undervisningstimer. Mange steder er det 
ikke længere muligt, når minimumstimetallet 
skal overholdes. Man sparer på efteruddan-
nelse«, siger han og tilføjer: 

»Men i det lange løb ville det være en 
god investering at satse på lærernes efterud-
dannelse. Hvis man vil have bedre kvalitet i 
undervisningen, mener "ere uddannelsesfor-
skere, at vejen går gennem lærernes efterud-
dannelse«, argumenterer han. 

Inklusion og it fylder
Samtidig oplever lærerne ikke, at den efterud-
dannelse, de #år, dækker deres behov. 

43 procent af lærerne mener, de har be-
hov for efteruddannelse i undervisning af 

elever med indlæringsmæssige problemer, 
mens 42 procent mangler efteruddannelse i 
brug af it i undervisningen. Der er også behov 
for efteruddannelse i undervisningsdi$eren-
tiering og efteruddannelse i undervisning af 
elever med emotionelle/sociale problemer, 
viser undersøgelsen. 

»Det, lærere har brug for en gang imel-
lem, er faglig opgradering. Det, vi tilbydes, er 
pædagogiske discountkurser med ringe eller 
ingen brugsværdi. Jeg har aldrig #ået faglige 
kurser i mine linje- eller undervisningsfag. 
Jeg har været lærer i 30 år«, skriver en lærer i 
undersøgelsens kommentarfelt. 

Ved overenskomstforhandlingerne sidste 
år forsøgte DLF at gøre efteruddannelse til 
en ret for lærerne, men det lykkedes ikke. I 
stedet %k man indført, at alle lærere har ret 
til en uddannelsesplan. Med forhandlingerne 
i 2013 håber Gordon Ørskov, at lærerne bliver 
sikret en ret til efteruddannelse. Kravene til 
overenskomsten bliver dog først vedtaget på 
kongressen i år.

»Vi vil fortsat gerne have lærernes efterud-
dannelse sikret, for der er behov for efterud-

Tilmeld din skole nu til forårets sjoveste  
kampagne på www.sætskolenibevægelse.dk.

SÆT SKOLEN I BEVÆGELSE skal inspirere elever 
i 0.-8. klasse til at bevæge sig de anbefalede 60 
minutter om dagen. Henover en uge i perioden 
uge 16-21 skal flest mulige af skolens elever 
bevæge sig mindst 60 minutter i løbet af hver 
skoledag. 

Som inspiration til den daglige bevægelse finder I 
et inspirationskatalog med over 100 idéer til aktiv 
undervisning på www.sætskolenibevægelse.dk. 

Fysisk aktivitet  
integreret i under-

visningen ud over 
idrætsundervisning  

har vist sig at  
fremme læring.

Kilde: Kulturministeriets Udvalg for 
Idræts forskning, 2011.Prøv en anderledes  

undervisning  

- vind fede præmier  

til skolen!  Gratis kampagnekit  
til de første 350 
tilmeldte skoler. 

SÆT SKOLEN

I BEVÆGELSE!
 2012

SÆT SKOLEN I BEVÆGELSE!  
præsenteres af

Det, lærere har brug for 
en gang imellem, er fag-
lig opgradering. Det, vi 
tilbydes, er pædagogiske 
discountkurser med ringe 
eller ingen brugsværdi. 
Jeg har aldrig fået faglige 
kurser i mine linje- eller 
undervisningsfag. Jeg 
har været lærer i 30 år«.
Lærer i DLF-undersøgelsens 
kommentarfelt
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dannelse. Med uddannelsesplanerne vil vi 
skabe et overblik over behovets omfang og så 
bruge dokumentationen i arbejdet for at sikre 
lærerne retten til efteruddannelse«, siger Gor-
don Ørskov. 

Han vurderer, at det er de færreste skoler, 
hvor lærerne allerede nu har !ået en efterud-
dannelsesplan. 

DLF sender snart et elektronisk materiale 
ud, som skoleledere og lærere har mulighed 
for at bruge, når de skal lave uddannelsespla-
nerne. 

»Det er arbejdsgivernes ansvar, at lærerne 
!år en uddannelsesplan. Men vi vil gerne stille 
redskaber til rådighed, der gør det enkelt«, 
siger Gordon Ørskov. 

Bliver lærernes efteruddannelse en del af 
overenskomsten ved de kommende forhand-
linger, så skal efteruddannelsesbehovet klar-
lægges i dialog mellem arbejdsgiver og lærer.

»Det vigtigste må være, at efteruddannel-
sen planlægges i relation til de undervisnings-
opgaver, læreren skal løse. Så man samtidig 
opfylder lærerens og skolens behov for at 
skabe den bedst mulige undervisning«, siger 

han. Gordon Ørskov er ikke i tvivl om, at læ-
rernes vilje til at efteruddanne sig er til stede. 

»Men efteruddannelse er for vigtig til, at 
lærerne bare skal gå og uddanne sig i fritiden. 
Efteruddannelsen skal være en rettighed og 
en forpligtigelse, en del af lærernes arbejde«, 
siger han.

Sværere at få specifikke fag
Ifølge uddannelseskonsulent ved UC Sjælland 
Peter Hjørnet er der ikke tradition for, at 
lærerne selvstændigt tager initiativ til efterud-
dannelse. Det er en af konklusionerne i den 
masteropgave om lærernes efteruddannelse, 
han skrev sidste år. Derfor mener Peter Hjør-
net også, at uddannelsesplanerne vil have 
en positiv e"ekt i forhold til at !å sat skub i 
lærernes efteruddannelse. 

 »Men jeg synes, det er vigtigt, at man hu-
sker på, at der stadig vil være en arbejdsgiver-
interesse i en bestemt faglig opkvali#cering«, 
siger han. Han er ikke sikker på, at lærerne, 
blot fordi der sættes fokus på deres efterud-
dannelse, kan regne med at !å deres ønsker 
for efteruddannelse opfyldt.  

»Det kan godt være, at den enkelte lærer 
godt kunne tænke sig efteruddannelse i ma-
tematik, men så må skolelederen fortælle, at 
skolechefen har besluttet, at det er inklusion, 
der er indsatsområdet de næste tre år«, ek-
sempli#cerer han. 

Danmarks Lærerforening 
ønsker alle medlemmer og 
samarbejdspartnere etgodt 
nytår

Danmarks Lærerforening har igen i år lagt jule- og nytårskortet 
på hylden. I stedet støtter vi Unicef med det beløb, vi sparer.

Tallene stammer fra en ikke offent-
liggjort DLF-undersøgelse. Den er 
foretaget af analysefirmaet Megafon 
for DLF og gennemført i perioden 16.-
30. september 2011.

Undersøgelsen beror på svar fra 615 
lærere og børnehaveklasseledere. 

 Bag om tallene
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N Y H E D E R  F R A  N E T T E T

Nul sukker-
politik i 
Svendborgs 
skoler 
Svendborg Kommune har per 1. 
januar indført en mad- og mål-
tidspolitik om nul sukker i både 
skoler, børnehaver, skolefritids-
ordninger og klubtilbud. Den 
nye mad- og måltidspolitik for 
0-16-årige betyder, at det frem-
over er forbudt, at læreren for ek-
sempel giver is en varm sommer-
dag, at der spises kage i klassens 
time, og at elever deler flødebol-
ler ud til deres fødselsdag.

Forsker i sundhedspædagogik 
på Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU) Karen Wis-
toft synes, det er hysterisk, og 
at børn skal lære at forholde sig 
fornuftigt til det, de spiser, siger 
hun til Fyns Amts Avis. 

Fra det faglige netværk Ernæring og Sundhed

Kritisk elev har aldrig 
gået i folkeskolen

 
»Jeg blev aldrig udfordret i skolen«, 
skrev den nybagte student Andreas 
Weidinger i Politiken og foranledi-
gede flere artikler, hvor undervis-
ningsminsteren og Niels Egelund 
kritiserer folkeskolen. Men skriben-
ten har aldrig gået i folkeskolen.

»Der skulle have stået grund-
skolen, for skribenten har aldrig 
gået i folkeskolen«, skrev Læsernes 
redaktør efterfølgende i Politikens 
Fejl og Fakta-spalte.

25 af 70 lærere og pædagoger fra Tron-
gårdsskolen i Lyngby kan se frem til en 
dejlig weekend, når de op til påske skal på 
fire dages kursusophold i Dublin med alt 
betalt. Resten af skolens personale må 
arbejde hårdere den ene dag, hvor der er 
undervisning, og kollegerne er på rejse. Men 
skoleleder og tillidsrepræsentant fandt en 
model, der sikrede en retfærdig fordeling af 
pladserne.

Skoleleder Gordon Lees tænkte sig om 
en ekstra gang, da en repræsentant for Nor-
wegian ringede og spurgte, om skolen kunne 
håndtere at vinde rejsen, når der kun var 
plads til 25.

»Da rejsen kan finde sted ind i påskeferi-
en, og det betyder, at lærerne kun er væk fra 
skolen én dag, mente vi, det var muligt. Vi 
mener, vi værdimæssigt godt kan klare kun 
at sende nogle af sted«, siger Gordon Lees.

Det var lærer Stine Verheij, der indstil-

lede skolen. Norwegian og Tourism Ireland 
havde kriterier for, hvem der kunne vinde. 
Blandt dem, der opfyldte kriterierne, blev 
Trongårdsskolen udtrukket.

Stine Verheij var dermed den eneste, der 
var sikret plads på turen. Ledelsen beslutte-
de hurtigt, at de selv ikke skulle med. Resten 
af personalet fik mulighed for at melde sig 
til. Det resulterede i, at 35 var interesserede 
i én af de 24 resterende pladser.

Sidste dag før juleferien spillede lærere 
og pædagoger bingo om pladserne. De 35 
havde hver fået et nummer tildelt, og når 
nummeret blev råbt op i bingospillet, havde 
de vundet en plads på rejsen.

»Der er nogle, der bliver hjemme, for at 
vores kolleger kan få en oplevelse. Vi laver en 
speciel skoledag, og ledelsen indgår i under-
visningen den dag, og så afslutter vi med en 
påskefrokost, hvor vi skåler for de kolleger, 
der er af sted«, siger Gordon Lees.

Han understreger, at skolen ikke har no-
gen udgifter på vinderturen.

»Vi har underskud, så vi kan ikke bruge 
penge på noget, som ikke kommer skolen til 
gode«. 

Lærere vinder  
luksustur til Dublin
Trongårdsskolen vandt årets firmatur. Men der var kun 25 
pladser til 70 medarbejdere. Derfor må nogle blive hjemme og ar-
bejde hårdere, for at kollegerne kan komme af sted. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO SIMON KNUDSEN, NORWEGIAN

Lærer Stine Verheij 
havde indstillet skolen til 
virksomhedskonkurren-
cen og modtog rejsen på 
lærerværelset. 
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Ministeriet erkender fejl  
i lærertal 
Der er flere elever per lærer end først beregnet. Ministeriet for 
Børn og Undervisning har indberettet forkerte tal, som har 
ført til en lang række avisoverskrifter.  

KL vil presse flere 
lærere på  
arbejdstiden

 
KL etablerede sidste år 
et netværk for tyve kom-
muner, hvor målet var 
en mere effektiv brug af 
lærernes arbejdstid. KL 
tilbyder nu flere kommu-
ner at få hjælp til at opti-
mere lærernes arbejdstid. 
Formand for overens-
komstudvalget i DLF 
Gordon Ørskov Madsen 
er skuffet.

»Det er ærgerligt, 
at kommunerne ikke 
vælger at påtage sig et 
ansvar for kvaliteten i 
folkeskolen i stedet for 
at fortsætte med rigide 
sammenligningsøvelser«, 
siger han.

Gruppeprøve 
genindføres i  
folkeskolen

 
Regeringen lover at gen-
indføre den efterspurgte 
gruppeprøve i både ma-
tematik og naturfag. De 
tidligere regler for grup-
peprøver vil blive gen-
indført med virkning fra 
begyndelsen af skoleåret 
2012-13 i hele uddan-
nelsessystemet, lover 
Ministeriet for Børn og 
Undervisning.

»Det er vigtigt, at 
gruppeprøver igen kan 
bruges som én blandt 
mange prøve- og eksa-
mensformer. Prøve- og 
eksamensformerne skal 
afspejle virkelighedens 
arbejdsmetoder«, siger 
undervisningsminister 
Christine Antorini.

•   Ulla Tørnæs er borg-
mesterkandidat

• Viborg Kommune 
overlader budgettet 
til skolerne selv

• 10 lærere i Skive 
Kommune er blevet 
fyret

• Et halvt år efter sko-
lelukning: Traditioner 
er svære at flytte

Læs flere 
nyheder på:

»Vi er kommet til at indberette det sam-
lede antal lærere i stedet for at indberette 
antallet af årsværk. Derfor er elev/lærer-
ratioen blevet lidt for lav. Vores indberet-
ning gør, at tallet bliver 9,9, hvor det skul-
le være 11,3. Det beklager vi selvfølgelig 
meget«, siger kontorchef i Ministeriet 
for Børn og Undervisning Signe Tychsen 
Phillip til folkeskolen.dk

Tallene dannede basis for en lang række 

artikler i pressen.  Danmarks Lærerforening 
mente, tallene var forkerte, og henvendte 
sig derfor til ministeriet.

»Det var blandt andet den henvendelse, 
der gjorde, at vi gravede os dybere ned i 
indberetningen, og så gik det op for os, at vi 
havde begået en fejl«, siger Signe Tychsen 
Phillip.

Ministeriet for Børn og Undervisning 
har gjort Eurostat opmærksom på, at der er 
sket en fejl i indberetningerne. Men fejlen 
rettes først næste år, når Eurostats publi-
kation udkommer igen. 

Skovly 
- landets bedste lejrskole

Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

På Skovly er 

der plads til alle

»

Folkeskolens afgangsprøver
Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøveri matematik, Danmark og Grønland 2011

FSA 2011 OmslagA4 med bagsidetekst.pmd 1

TEKST MARIA BECHER TRIER

Få nu elektronikken til at virke!9.-klasse-elev blogger på folkeskolen.dk:
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MEST POPULÆRE
BEGIVENHEDER

MINDST POPULÆRE
BEGIVENHEDER

Selvom alle emnerne er obligatoriske, siger 22,2 pro-
cent af historielærerne i Folkeskolens undersøgelse, 
at de ikke underviser i Maastricht-aftalen. Næsten 
lige så mange dropper Den Westfalske Fred, mens 
næsten alle husker Christian IV.

Det dropper historielærere
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Egon Mathiesen 
36,8%

Christian Winther
 33,3%

Thøger Larsen 
32,0%

Peter Seeberg 
32,0%

 

H.C. Branner 
30,2%

Tom Kristensen 
28,9%

 

Henrik Pontoppidan
 26,8%

 

Martin A. Hansen 
25,8%

 

Herman Bang 
23,4%

 

B.S. Ingemann 
22,0%

Johan Herman Wessel 
22,0%

Ludvig Holberg 
21,0%

 

Johannes V. Jensen 
20,3%

 

Adam Oehlenschläger
 19,9%

 

Karen Blixen 
19,6%

 

Klaus Rifbjerg 
18,9%

 

Martin Andersen Nexø 
18,9%

 

Tove Ditlevsen 
13,7%

St. St. Blicher 
13,4%

 

Jeppe Aakjær
 13,1%

Ole Lund Kirkegaard 
12,7%

N.F.S. Grundtvig 
12,0%

 

Cecil Bødker 
11,3%

Folkeviser
 7,2%

 

Halfdan Rasmussen 
6,2%

Benny Andersen 
3,8%

Danske folkeeventyr 
2,4%

H.C. Andersen 
1,4%

 

MEST POPULÆRE
FORFATTERE

MINDST POPULÆRE
FORFATTERE

Den ene halvdel af forfatterne i litteraturkanonen 
er obligatorisk (markeret med orange), mens den 
anden halvdel er anbefalet. 32 procent af lærerne 
i Folkeskolens undersøgelse angiver, at de dropper 
Peter Seeberg, selvom han er obligatorisk.

Det dropper historielærere

Det dropper dansklærere    

Sådan siger halvdelen af dansk- og historielærerne i Folke-
skolens nye undersøgelse. Selvom litteratur- og historieka-
nonen er pligtstof i den danske folkeskole, underviser lærer-
ne ikke i alle de kanoniserede forfattere og begivenheder.

ER KUN TIL INSPIRATION
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Halvdelen af dansk- og historielærerne opfatter littera-
tur- og historiekanonen for folkeskolen som en inspira-
tionskilde og føler sig ikke forpligtet til at undervise i de 
kanoniserede forfattere og begivenheder.

Lærere føler sig ikke  
bundet af kanon

TEKST KAREN RAVN

ILLUSTRATION PETER YDE JENSEN

Jeg mener, at jeg har en fireårig læreruddannelse, som 
med renter har kostet en mindre ejerlejlighed. Igennem 
den uddannelse fik jeg blandt andet litterære redskaber, 
som gjorde, at jeg fik et grundlag at udvælge tekster på.
Lærer i Folkeskolens undersøgelse

tematiseret

Kun lidt !ere end hver tiende lærer har 
"ernet emner for at #å plads til at undervise i 
kanonstof. Det viser en ny undersøgelse, som 
Folkeskolen har gennemført.

I 2005 kom der for første gang helt præci-
se navne på 14 forfattere og én litterær genre, 
som alle elever i den danske folkeskole skal 
stifte bekendtskab med – plus yderligere et 
tilsvarende antal, som eksperterne og mini-
steriet foreslår, at man også underviser i. 

Fire år efter fulgte – efter en længere 
diskussion – en tilsvarende liste over 29 kro-
nologisk opregnede historiske begivenheder, 
eleverne skal igennem i løbet af ni skoleårs 
historietimer.

Kun 15 procent af historie- og dansklæ-
rerne i Folkeskolens undersøgelse oplyser, at 
de har "ernet relevant stof fra deres undervis-
ning for at #å plads til punkterne i den obliga-
toriske kanon for fagene:

»Det er jeg glad for – det er godt, det kun 
er 15 procent«, siger næstformand i Danmarks 
Lærerforening, Dorte Lange.

Lærerforeningen blev massivt kritiseret i 
avisernes ledere dengang i 2004, da kanonde-
batten var på sit højeste, og formand Anders 
Bondo Christensen brugte en del kræfter på 
at forsøge at klargøre, at han ikke så kanonen 
som et angreb på lærerens metodefrihed, 
eftersom den ikke fastsætter nogen som helst 
regler for, hvordan undervisningen skal foregå. 
Men at han ikke desto mindre anså kanonen 
som første skridt ad en glidebane imod stadig 
snævrere rammer for undervisningen, og 
at Danmarks Lærerforening vil værne om 
lærernes forpligtelse til at vurdere og kunne 
begrunde indholdet i undervisningen.

Så i dag er der tilfredshed i Lærerforenin-
gen med, at Folkeskolens undersøgelse viser, 
at 60 procent af dansklærerne og 46 procent 
af historielærerne ser kanonen som en inspi-
rationskilde – ikke som noget, de er forplig-
tede til at følge. 

»Lærerne skal tage udgangspunkt i de kon-
krete elever«, siger Dorte Lange.

DLF: Åbne mål giver de bedste resultater
»Det er vigtigt at sætte høje og åbne mål for 
undervisningen. Det viste et topmøde i New 
York i foråret 2011, hvor en række landes 
undervisningsministre og lærerforeninger 

deltog. Fordelen ved åbne mål er, at man al-
drig bliver færdig. Man kan altid blive bedre. 
En kanon risikerer at være en liste over, hvad 
man skal kunne, og som man skal blive færdig 
med«, siger næstformand i Danmarks Lærer-
forening Dorte Lange.

»Det, vi har fået ud af kanon-
indførelsen, har været arbejdet 
med at udvikle den – hele diskus-
sionen om, hvad der er væsentlig 
litteratur for os. Og det kunne være 
rigtig spændende at gøre i en mindre skala 
i undervisningen – at lade eleverne arbejde 
med for eksempel tre forskellige forfattere og 
sammenligne dem«, siger Dorte Lange, der 
mener, at kanonen er en del af et politisk pro-
jekt, som handler om at sikre sig nogle mål, 
som man kan teste op imod. 

Derfor har man brug for at hænge histo-
rien op på årstal. 

Dorte Lange er selv tidligere historielærer 
og grundlæggende uenig i, at elever har glæde 
af eller forståelse af kronologi i historien før 
6.-7. klasse.

»Yngre elever har en helt anden historie-
bevidsthed, og det er den, man skal arbejde 
med«, mener hun. 

p12-23_FS0112_TEMA_Kanonen.indd   14 09/01/12   13.33
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Litteraturkanonen er led i en faglig opstramning 
af danskfaget, mener Mette Teglers, der har været 
lærer i 15 år. Men hun er ked af, at der ikke længere 
er plads til Dan Turèll.

Jeg har ikke længere 
plads til Onkel Danny

TEKST KAREN RAVN

FOTO OLE BO JENSEN

Mette Teglers bladrer i sine eksamensopgi-
velser fra de gange, hun har haft 9. klasse til 
mundtlig afgangsprøve i løbet af sine 15 år 
som dansklærer. Og jo, litteraturkanonen har 
påvirket hendes valg af værker. 

Men forandringen på listerne skyldes i 
mindst lige så høj grad andre krav, som er 
kommet ind i målene for danskundervisnin-
gen i løbet af en periode, hvor folkeskolen har 
forandret sig rigtig, rigtig meget. 

»Jeg kan i hvert fald se, at kanonen har 
kostet pladsen for to forfattere, jeg læste med 
eleverne tidligere – Dan Turèll og Kim Malthe-
Bruun. Tidligere læste vi !ere romaner, og 
det er også slut med for alvor at læse forfat-
terskaber«, konstaterer Mette Teglers. 

Personligt er hun mest ked af, at der ikke 
længere er plads til at dyrke Dan Turèll, men 
hun oplevede også, at eleverne "k meget ud 
af et forløb om sorg og død i relation til Dan-
marks besættelse med udgangspunkt i den 
unge danske modstandsmand Kim Malthe-
Bruuns posthume breve.

»Jeg har nok altid været lidt kanon-agtig, 
så der var også gammel litteratur i mine op-

givelser, da jeg var ny lærer. Det, der har for-
andret mine opgivelser mest, er det stigende 
fokus på at sikre alsidigheden ved afgangsprø-
ven – at der skal være noget skrevet "ktion 
og noget ikke-skrevet "ktion, noget skrevet 
ikke-"ktion og noget ikke-skrevet. At levere 
solid danskfaglig undervisning inden for alle 
de nye genrer er en udfordring, jeg bruger en 
del af min forberedelsestid på«.

Obligatorisk på den danske måde
38,1 procent af dansklærerne i Folkeskolens pa-
nelundersøgelse mener, at en kanon over dansk 
litteratur er en god ide, og 16 procent mener, at 
kanonen er en dårlig ide. 35,4 procent placerer 
sig på »hverken en god eller dårlig ide«. 

Mette Teglers er også i tvivl.
»Jeg er grundlæggende imod, at noget skal 

være obligatorisk. Men jeg synes, det er "nt, 
at der er noget litteratur, man skal kende til 
som dansker«, funderer hun. 

»Jeg synes, det er blevet obligatorisk på 
den danske måde«.

»Kanonen har betydet mere fokus på den 
ældre litteratur, og det er "nt. Og den kan 
fungere som et pejlemærke for den usikre læ-
rer. Men det er et tveægget sværd – for sådan 
en liste kan også betyde, at man som lærer 
glemmer at re!ektere over, hvad der bedst 
rammer lige præcis mine elever«.

For Mette Teglers, der er lærer på Frede-
riksberg, er det oplagt at læse Tove Ditlevsen 
og Dan Turèll og gå ture med eleverne i de 
gader, de skriver om, mens hun har meget 
svært ved at sætte Jeppe Aakjær ind i en rele-
vant kontekst for sine elever.

»Men jeg har en god kollega i Sønderjyl-
land, som er helt vild med Jeppe Aakjær«.

Faglig opstramning
Mette Teglers selv og hendes kolleger på 
Søndermarkskolen og i hele den danske 
folkeskole er generelt blevet meget skarpere 
på det faglige plan i de 15 år, hun har været 
lærer, oplever hun. Litteraturkanonen er 
et af elementerne i den samlede faglige 
opstramning, der er sket, og som hun er 
glad for. 

»Jeg underviser også i historie, og da jeg 
var nyuddanet lærer, "k jeg en 6.-klasse, der 
lige havde haft indianerprojekt i 5., hvor de 
havde bygget tipier. Den slags er der ikke 
plads til mere, og i overbygningen læser vi 
aldrig noget for hyggens skyld. Men det er 

Vi er professionelle og kender såvel vores elevgruppe som 
vores egne kompetencer bedst – og kan utvivlsomt navi-
gere kvalificeret på det litterære område.
Lærer i Folkeskolens undersøgelse

»Jeg er grundlæggende imod, at noget skal være obligato-
risk. Men jeg synes, det er fint, at der er noget litteratur, man 
skal kende til som dansker«, funderer Mette Teglers. 
»Jeg synes, det er blevet obligatorisk på den danske måde«.
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J e g  h a r  f j e r n e t  re l e va n te  d e l e  a f  h i s to r i e s to f fe t  fo r  a t  f å  p l a d s  t i l  
k a n o n p u n k te r n e  

 35,7%  46,0%  15,9%
D e r  e r  p u n k te r  p å  l i s te n ,  s o m  j e g  i k ke  m e n e r,  j e g  k a n  u n d e r v i s e  i  p å  
e n  s p æ n d e n d e  m å d e  

 23,0%  40,5%  30,9%
J e g  s e r  p å  h i s to r i e k a n o n e n  s o m  e n  i n s p i r a t i o n s k i l d e ,  m e n  i k ke  s o m  
n o g e t ,  j e g  e r  fo r p l i g te t  t i l  a t  f ø l g e  

 29,3%  21,4%  46,0%
J e g  b a s e re r  m i t  u d va l g  a f  h i s to r i e s to f fe t  p å  m i n  e g e n  f a g l i g e  
d ø m m e k r a f t  o g  i k ke  p å  k a n o n e n s  a n b e f a l i n g e r  

 27,8%  29,4%  41,2%
J e g  f ø l e r  m i g  fo r p l i g te t  t i l  a t  b r u g e  s å  m a n g e  a f  p u n k te r n e  i  
k a n o n e n ,  s o m  d e t  e r  m i g  m u l i g t  

 19,9%  31,0%  45,2%
J e g  sy n e s ,  a l l e  p u n k te r n e  i  k a n o n e n  e r  re l e va n te  

 31,8%  36,5%  26,2%
Ka n o n e n  h a r  g j o r t  d e t  svæ re re  a t  l a ve  s p æ n d e n d e  u n d e r v i s n i n g  

 42,0%  41,3%  14,3%
Ka n o n e n  h a r  væ re t  e n  h j æ l p  

 24,6%  34,1%  38,9%
H i s to r i e k a n o n e n  h a r  i k ke  g j o r t  n o g e n  fo r s ke l  fo r  m i n  u n d e r v i s n i n g  
m e d  h e n s y n  t i l  va l g  a f  s to f  

 45,2%  26,2%  27,0%
0 %  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %

 ( M e g e t )  u e n i g  H ve r ke n  e n i g  e l l e r  u e n i g  ( M e g e t )  e n i g

HISTORIEKANONEN
J e g  h a r  i k ke  a r b e j d e t  m e d  a l l e  fo r f a t te r n e ,  fo rd i  j e g  re g n e r  m e d ,  a t  
d e r  b l i ve r  a r b e j d e t  m e d  d i ss e  fo r f a t te re  p å  e t  a n d e t  k l a ss e t r i n  

12,7 % 27,5% 51,2%
J e g  h a r  f j e r n e t  re l e va n te  d e l e  a f  m i t  h i d t i d i g e  u d va l g  a f  fo r f a t te re  fo r  
a t  f å  p l a d s  t i l  k a n o n p u n k te r n e  

 44,0% 35,4% 15,1%
D e r  e r  fo r f a t te re  p å  l i s te n ,  s o m  j e g  i k ke  m e n e r,  j e g  k a n  u n d e r v i s e  i  p å  
e n  s p æ n d e n d e  m å d e  

 16,8% 38,5% 36,4%
J e g  s e r  p å  l i t te r a t u r k a n o n e n  s o m  e n  i n s p i r a t i o n s k i l d e ,  m e n  i k ke  s o m  
n o g e t ,  j e g  e r  fo r p l i g te t  t i l  a t  f ø l g e  

15,1% 21,3% 59,4%
J e g  b a s e re r  m i t  u d va l g  a f  fo r f a t te re  p å  e g e n  f a g l i g  d ø m m e k r a f t  o g  
i k ke  p å  k a n o n e n s  a n b e f a l i n g e r  

%3,55 %2,82 %4,21 
J e g  f ø l e r  m i g  fo r p l i g te t  t i l  a t  b r u g e  s å  m a n g e  a f  fo r f a t te r n e  i  
k a n o n e n ,  s o m  d e t  e r  m i g  m u l i g t  

 32,3% 32,0% 32,3%
J e g  sy n e s ,  a l l e  fo r f a t te r n e  i  k a n o n e n  e r  re l e va n te  

 28,5% 30,6% 34,0%
Ka n o n e n  h a r  g j o r t  d e t  svæ re re  a t  l a ve  s p æ n d e n d e  u n d e r v i s n i n g  

 45,3% 38,1% 11,0%
Ka n o n e n  h a r  væ re t  e n  h j æ l p  

 28,6% 37,8% 29,6%
L i t te r a t u r k a n o n e n  h a r  i k ke  g j o r t  n o g e n  fo r s ke l  fo r  m i n  u n d e r v i s n i n g  
m e d  h e n s y n  t i l  va l g  a f  s to f  

 35,4% 21,0% 40,2%
0 %  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %

 ( M e g e t )  u e n i g  H ve r ke n  e n i g  e l l e r  u e n i g  ( M e g e t )  e n i g

LITTERATURKANONEN 

tematiseret

Kvinder dropper Holberg

Folkeskolens panelundersøgelse viser, at 
kvindelige lærere i højere grad end de mand-
lige dropper den ældste forfatter på littera-
turkanonen, Ludvig Holberg. Kvinderne har 
også større tendens end mændene til at 
springe over de to sønderjyske historieka-
nonpunkter Stormen på Dybbøl i 1864 og 
Genforeningen i 1920.   

ikke holdt op med at være sjovt at gå i skole. 
Vi er bare blevet mere bevidste om, hvad vi 
skal nå«, siger Mette Teglers. 

Hun har især arbejdet med at lære at åbne 
andre medier end litteratur for eleverne, og 
hun videndeler på livet løs med andre dansklæ-
rere, så de også kan blive skarpere på, hvordan 
man analyserer for eksempel journalistiske 
artikler, musikvideoer og dokumentar!lm. 

Arbejdet med musikvideoer har sågar 
givet nye veje til ellers svært tilgængelige ka-
nonforfattere. For eksempel Nordstrøm-hittet 
»Berlin« baserer sig på et Tom Kristensen-
digt, og man kan også trække tråde til Johan-
nes V. Jensens »Naaede de Færgen«.

Mette Teglers siger selv, at hun har lært at 

elske folkeviserne, men indrømmer, at det er 
et meget sporadisk kendskab, hendes elever 
"år til Ludvig Holberg, som hun ikke selv har 
noget forhold til. På den del af kanonen, som 
ikke er obligatorisk, men foreslås til folke-
skolen, står hun helt uforstående over for en 
digter som Christian Winther. 

»Er det meningen, at vi skal læse ’Hjortens 
Flugt’, som man !k i kon!rmationsgave, da 
min mor var ung?« spørger hun og ærgrer sig 
også over, at så "å kvindelige forfattere har 
fundet vej til listen.

Hun synes også, at Dan Turèll burde have 
fundet vej til kanonen. 

I det hele taget burde kanonen tages op til 
revision med jævne mellemrum, mener hun. 

Sådan svarer 
lærerne: 
 
55,3 procent af 
dansklærerne vælger 
forfattere ud fra egen 
faglig dømmekraft 
og ikke på baggrund 
af litteraturkanonen, 
viser Folkeskolens 
undersøgelse. Hver 
fjerde historielærer, 
24,6 procent, mener 
dog, at historieka-
nonen har været en 
hjælp for dem.

EKSTRA PÅ  
FOLKESKOLEN.DK:

Folkeskolens og 
Scharling Researchs 
lærerpanelundersø-
gelse om kanon i fol-
keskolen. 

Spørgsmålene om 
kanonen er stillet som 
en del af en undersø-
gelse foretaget blandt 
1.264 panelmedlem-
mer, hvoraf 43 pro-
cent har svaret. 

Spørgsmålene om 
litteraturkanonen er 
kun stillet til de 58,1 
procent af deltagerne 
(291 personer), der 
underviser i dansk, 
og spørgsmålene i hi-
storiekanonen kun til 
de 25,1 procent (126 
personer), der under-
viser i historie.
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Trænger du til et skift i karrieren, eller drømmer du 
om at få nye spændende opgaver i dit nuværende 
job? Som fagjournalist får du en unik mulighed for at 
kombinere din tidligere uddannelse og erhvervser-
faring med en grundlæggende viden om journalistik 
og medier. Som færdiguddannet fagjournalist kan du 
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dannelse eller en 2-årig deltidsuddannelse. Del-
tidsuddannelsen udbydes dog kun i København. 
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studiestart i august.

Informationsmøde
Kom til informationsmøde og hør mere om uddannel-
sen, og hvad du kan bruge den til. Mød undervisere, 
tidligere studerende og hør alt om studiestøtte, an-
søgningsprocedure og pris. Der er informationsmøde i 
Aarhus 7. februar og København 8. februar. 
Begge dage kl. 16 - 17.30.

Tilmeld dig informationsmødet og læs mere på 
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DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UPDATEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



18 /  F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 2

Det var store ord som truet, national sam-
menhængskraft og danske skoleelevers 
historieløshed, der var i spil i maj 2005, da 

Bertel Haarder som undervisningsminister 
præsenterede ideen om en historiekanon. 
Med forslaget om en fast læseplan på 25!40 
nedslagspunkter i verdenshistorien var målet 
at skabe ensartethed i undervisningen og 
gøre op med den relativisme, som Haarder 
mente prægede historiefaget i folkeskolen.

»Historie er ikke et samfundsfag. Det er et 

kulturfag, og det er et fag, hvor man skal have 
overblik og sans for kronologien i historieud-
viklingen«, udtalte han, da han præsenterede 
ideen i Berlingske Tidende på »Historiens 
Dag« den 22. maj 2005.

Dele af det professionelle miljø advarede 
mod en overhængende fare for meningsløst 
terperi.

»Med 25!40 obligatoriske temaer bliver der 
ikke meget tid til fordybelse. Undervisningen 
risikerer at blive terperi i årstal og begivenhe-
der. Det bliver svært at arbejde med aktuelle 
temaer«, lød advarslen fra formanden i For-
eningen af lærere i historie og samfundsfag, 
Lene Rasmussen.

»Noget for noget«, svarede Haarder og ci-
terede statsminister Anders Fogh Rasmussen. 
Der var sat 100 millioner kroner af til ekstra 
historietimer. Dermed skulle der være tid til 
begge dele, argumenterede han.

Jødeudryddelsen, der blev væk
Et udvalg til forbedring af historiefaget blev 
nedsat i februar 2006 og kunne efter godt "re 
måneders arbejde præsentere en rapport, der 
blandt andet indeholdt et kanonforslag med 
29 historiske "kspunkter fra Ertebøllekultu-
ren til globaliseringen. De #este kanonpunk-
ter var hentet i Danmarkshistorien.

Historiekanonen, som vi kender den i dag, fik en lang og hård fødsel med mas-
ser af kontrovers. Fra undfangelsen i 2005 til implementeringen fire år senere 
forblev den dog stort set uændret.

Bertels kamp mod 
historieløsheden

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO SCANPIX

Kanonen startede en debat om litteratur og indhold i 
danskundervisningen, som var implicit før – og den skjulte 
kanon har altid været der, men er ikke blevet diskuteret. 
Derfor har det overvejende været en god idé.
Lærer i Folkeskolens undersøgelse

tematiseret
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Verdenshistoriske begivenheder som 
Athens demokrati, Den Russiske Revolution, 
Første Verdenskrig og Holocaust var fravæ-
rende. Især fraværet af jødeudryddelsen 
mødte skarp kritik i historiemiljøet.

Forskningschef Ste! en Heiberg fra Det 
Nationalhistoriske Museum skrev i Politiken, 
at det var absurd, at så meget verdenshistorie 
fra det 20. århundrede var fraværende, mens 
Absalon havde et punkt for sig selv.

Der skulle løbende justeres
Udvalgsmedlemmerne for-
svarede sig med, at " ere af 
punkterne på listen lagde 
op til perspektivering. 
Fra danmarkshisto-
riske punkter som 
Kanslergadeforliget i 
1933 kunne trækkes 
tråde til, at man side-
løbende i Tyskland 
valgte fascisme. Og 
FN’s menneskerettig-
hedskonvention, som 
var på listen, er svær 
at beskæftige sig med 
uden også at snakke 
om holocaust, lød det.

Udvalget argumenterede også for, at ka-
nonen var dynamisk. Den skulle naturli#vis 
løbende justeres blandt andet med skyldig 
hensyntagen til argumenterne i debatten.

Haarder åbnede for straks at optage " ere 
punkter på listen, men kun hvis udvalget var 
enigt. Debatten fortsatte de næste par år, 
men ændringerne udeblev stort set. System-
skiftet i 1901, hvor parlamentarismen blev 
indført i Danmark, kom med som nyt punkt, 

mens globaliseringen udgik. Desuden skiftede 
punktet »29. august 1943« navn til Augustop-
røret og jødeaktionen 1943.

Fokus på dansk historie og kultur
I august 2007 nedsatte Undervisningsmini-
steriet arbejdsgrupper, der skulle justere ind-
holdet i fagene i folkeskolen, så de passede til 
den nye formålsparagraf. Haarder opfordrede 
til, at det eksplicit fremgik som et mål med 
faget at gøre eleverne fortrolige med dansk 
historie og kultur. Dette blev dog udeladt af 
udvalget i den endelige anbefaling, der lå klar 
et halvt år efter. Det $ k Haarder til at skære 
igennem og indføre intentionen i fagformålet 
alligevel.

»Det ville være et mærkeligt signal at ude-
lade sætningen, samtidig med at vi indfører 
en historiekanon og to ekstra historietimer i 
folkeskolen. Derfor er det vigtigt, at det står 
på en meget synlig plads«, udtalte han.

Det nye fagformål med historie og histo-
riekanonen indgik i de Fælles Mål, der trådte 
i kraft 1. august 2009. Resten er, som man 
siger, historie. 

Jeg synes, at historiekanonen har gjort, at friheden til at 
fordybe sig i et emne over længere tid er væk.
Lærer i Folkeskolens undersøgelse
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Adam Oehlenschläger ...?
»Det er ham, der har skrevet ’Guldhor-

nene’. Den har vi læst og analyseret. Og det 
er også ham, der har skrevet vores national-
sang«, lyder det prompte fra Alexander, som 
sidder næsten bagest i klasselokalet på Bud-
dinge Skole nord for København.

Karen Blixen?
»Det var hende, der tilbragte en del af 

sin tid i Afrika«, svarer Bakr ved det forreste 
bord. 

»Hun skrev en bog om det, ’Den afrikan-
ske farm’. Og var der ikke noget med, at hun 
kaldte sig selv storyteller?«

»Hun udgav sine første bøger som en 
mand«, tilføjer Emil.

Johannes V. Jensen? 
Her må klassens dansklærer siden 6. klas-

se, Kirsten Villumsen, hjælpe hukommelsen 
på gled. For det var jo forfatteren til novellen 
»Naaede de Færgen«, som 9.b også har læst. 
Det var jo den med dem, der kørte på motor-
cykel, er der nogle, der kan huske.

Johannes V. Jensen er med i litteraturkano-
nen, som skal sikre, at eleverne i folkeskolen 
!år »kendskab« til en række speci"kke danske 
forfatterskaber. Og kendskab synes eleverne i 
Buddinge, at de har. 

»Sådan inden for rimelighedens grænser«, 
som en af dem formulerer det.

Bare inspiration
Der er ikke nogen i 9.b, der er uenige i, at de 
som elever i den danske folkeskole skal læse 
ældre dansk litteratur. Men at det ligefrem skal 
være fra en fast liste, er de knap så sikre på.

»Det er meget fornuftigt«, synes Nivikka. 
»Selvfølgelig skal man læse gammel dansk 

litteratur. Men der er ret mange forfattere på 
listen, så de skal bare være inspiration«, me-
ner hun og er helt sikker på, at Kirsten nok 
skulle sørge for, at klassen blev præsenteret 
for ældre dansk litteratur uden en lovbundet 
liste.

»Jeg ser også mere listen som en vejled-
ning. Men det er godt at læse de forfattere. 
Både fordi man kan tænke over, hvad de 
skriver, og fordi de har haft betydning for 
Danmark«, siger Katrine. 

Hun mener, at skoleelever ville risikere 
helt at miste tilbageblikket og evnen til at 
kunne beskæftige sig med deres egen tid, hvis 
der ikke var nogle lovgivere, der stillede krav 
om, at man skal læse ældre litteratur.

Før jul gennemgik Kirsten Villumsen lit-
teraturkanonen med klassen og krydsede 
af, hvilke forfattere de har været igennem. 
Og selvom blandt andre Klaus Ri#jerg og 
Peter Seeberg stadig mangler, er Anna på 
forreste række godt tilfreds med, hvor man-
ge forfattere hun faktisk har lært at kende 
i skolen.

»Det er meget fornuftigt, at alle danskere 
!år et grundlæggende kendskab til den danske 
litteratur gennem et længere tidsrum«, mener 
hun.

Den tunge guldalder
Men klassens tema om guldalderen står for 
$ere som det kedeligste danskforløb, de har 
haft. Svære tekster med et vanskeligt sprog og 
et temmelig mislykket besøg på Bakkehusmu-
seet på Frederiksberg, hvor rundviseren til 
sidst opgav at vise rundt, fordi eleverne ikke 
hørte efter. For Kirsten Villumsen var det til 
gengæld sjovt at se forskel på, hvad klassen 
"k ud af at læse »Guldhornene« i 8. klasse, i 
forhold til da hun lod dem snuse til digtet for 
første gang i 6.

Blandt de mest populære danskforløb er 
eventyr, reklamer og ikke mindst rap, som 
klassen senest har arbejdet med. De oplever 
ikke rigtigt, at Kirsten underviser dem i vær-
ker, som hun ikke selv sætter pris på, fordi 
de står i læseplanerne. Selv har hun dog lidt 
dårlig samvittighed over, at der er nogle for-
fattere på listen, som klassen endnu ikke har 
nået at møde.

»Det handler dog ikke så meget om forfat-
terne, som om at vi også skal være verdens-
mestre til at stave, skrive stile, kunne klare 9. 
klasses læseprøve, andre udtryksformer og 
litteratur fra elevernes egen levetid. Det er 
altså ikke let at nå på seks timer om ugen!« 

9.b på Buddinge Skole ved udmærket, hvem Oehlenschläger, Blixen og Holberg er. 

»Selvfølgelig skal vi læse  
noget gammelt« 

TEKST KAREN RAVN

FOTO BO TORNVIG

Jeg ser også mere 
listen som en vej-
ledning. Men det er 
godt at læse de for-
fattere. Både fordi 
man kan tænke 
over, hvad de skri-
ver, og fordi de har 
haft betydning for 
Danmark,  
Katrine, elev i 9.b. på Buddinge Skole
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Det kan godt være, at det er sjovere at 
analysere rap-tekster og skrive egne 
rap-vers, men det er helt rimeligt, at 

man også skal læse noget gammel 
dansk litteratur, synes eleverne i 9.b, 
hvor Kirsten Villumsen er dansklærer.
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KAREN RAVN SPØRGER:     JØRN LUND SVARER: 

Professor Jørn Lund var formand for det udvalg, som i 2004 barslede med en obligatorisk kanon over 
dansk litteratur for folkeskolen og gymnasiet. 

»Litteratur er ikke kun oplevelse  
– det er også pensum«

  Danmarks Lærerforening ville ikke have en 
liste over tvungne forfatterskaber. Den da-
værende undervisningsminister, Ulla Tør-
næs, ville heller ikke have en obligatorisk 
kanon. Hvorfor præsenterede kanonudval-
get alligevel en obligatorisk liste over for-
fatterskaber?
 »Det er klart, at ministeren måtte være i tvivl 
om rimeligheden i at udarbejde en kanon. Hun 
er jo liberalist. Men hun var udsat for et mas-
sivt pres fra især Brian Mikkelsen (daværende 
kulturminister for Konservative, redaktionen), 
bakket op af de borgerlige aviser, til at ned-
sætte et udvalg. Og jeg havde jo siddet i læse-
plansudvalg for dansk og løst mange besvær-

lige opgaver for ministeriet siden begyndelsen 
af 1980’erne, så da jeg blev spurgt, om jeg ville 
stå i spidsen for det udvalg, tænkte jeg: ’De 
kunne sagtens finde en større idiot end dig til 
den opgave’. Og jeg syntes faktisk, folkeskolen 
var gået hen og blevet lovlig synkron. Det vil 
sige, at man fokuserede for meget på det, der 
foregår her og nu. ’Gamle dage’ var forenklet 
sagt blevet ’før jeg blev født’. Men det var ikke 
os, der lavede det koncept, at der kun skulle 
være en obligatorisk kanon. Derimod var vores 
scoop, at det ikke blev en værkkanon. I stedet 
blev det en forfatterkanon, hvor det er læreren, 
der beslutter, hvilken måde man vil præsentere 
forfatterne på, så lærernes metodefrihed ikke 

blev antastet. Man kan for eksempel præsen-
tere Holberg ved at gå i Grønnegadeteatret for 
at se en Holberg-forestilling. 

Vi nåede op på 16 medlemmer af udvalget, 
som repræsenterede mange forskellige interes-
ser. Der var helt sikkert både en venstre- og en 
højrefløj i udvalget og mange kanonskeptikere, 
men vi afleverede kanonen i enighed. Så der var 
en stærkt løftet stemning, da vi præsenterede 
den i Kanonhallen på Tøjhusmuseet«.

 Næsten en tredjedel af dansklærerne i Fol-
keskolens læserpanel dropper at undervise 
i Peter Seeberg, selvom han står på den ob-
ligatoriske kanonliste. En erfaren dansklæ-

Nu kan du fortsætte i den frivillige gruppelivsforsikring indtil ud-
gangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Prisen er uændret 597 kr. om året, og dækningen er, fra du er 58 år 
indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år, 150.938 kr., der ud-
betales skattefrit til de efterladte.

Du kan læse mere om de øvrige dækninger og andre forhold om-
kring forsikringen her: www.dlf-gruppeliv.dk

Genoptagelse af forsikringen
Hvis din forsikring er ophørt,  jf. de tidligere bestemmelser, hvor 
dækningen ophørte, efter du fyldte 67 år, kan du blive optaget i 
forsikringen igen uden afgivelse af fornyede helbredsoplysnin-
ger.

Ønsker du igen at blive dækket af forsikringen, kan du skrive en  
e-mail til os på adressen: medlemsservice@dlf.org, så sørger vi for 
at sætte forsikringen i gang igen.

Nu ekstra lang dækning 
på gruppeliv

Med venlig hilsen
Danmarks Lærerforenings Frivillige Gruppelivsforsikring
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rer, Mette Teglers, kan umiddelbart kun 
komme i tanke om ét muligt værk af ham, 
nemlig novellen »Patienten«, som hun selv 
læste i gymnasiet, og som hun egentlig ikke 
synes hører hjemme i folkeskolen. Hun vur-
derer, at han er svær at åbne for folkeskole-
elever. Har hun ikke ret i det?
 »Jeg synes også, han passer bedst til gymna-
siet«.

 Er det så okay, når 60 procent af dansklæ-
rerne i Folkeskolens læserpanel ser kano-
nen som en inspirationskilde og ikke som 
noget, de er forpligtede til at følge – men i 
stedet baserer deres udvalg af forfattere 
på egen faglig dømmekraft?
 »Jeg mener, det er udmærket, hvis man blot 
møder alle forfatterskaberne i løbet af skole-
tiden. Det var vigtigt for os, at vi højst be-
slaglagde 25 procent af undervisningstiden, 
og det er mit indtryk, at kanonen er gledet ind 
og så at sige har lidt integrationsdøden ved 
at blive en del af læseplanen. Det var det 
bedste, der kunne ske«.

 36,4 procent siger, at der er forfattere på 
listen, de ikke kan undervise i på en spæn-
dende måde. Er du ikke bekymret for, om 
der er lærere, som af ren pligtfølelse tvin-
ger eleverne til at læse en forfatter, som 
læreren selv er ude af stand til at sætte pris 
på – og at det giver eleverne en dårlig ople-
velse af en dansk klassiker med på vejen?
 »Læreren skal ikke være litteraturens tals-
mand 100 procent. Det er okay, at man gen-

nemgår en tekst, fordi den har haft en vis be-
tydning, og man kan ikke forlange, at en lærer 
tænder lige meget på alting. Jeg tror ikke så 
meget på den der ’sølvfadspædagogik’, og jeg 
har selv som lærer prøvet at gennemgå en 
tekst af Ib Henrik Cavling, som jeg selv syntes 
var dårlig, og prøvet at arbejde med, hvorfor 
den kunne kaldes underlødig. Somme tider 
tror jeg faktisk, eleverne godt kan sætte sig ud 
over, hvad læreren siger, blandt andet fordi de 
jo ikke har en så højt udviklet klichefornem-
melse. Et udtryk kan jo godt være smukt, når 
man ser det første gang. Så jeg tror ikke, man 
ødelægger en litterær læsning ved at inddrage 
stof, der ikke umiddelbart virker interessant. Vi 
skal også huske på, at litteratur ikke kun er 
oplevelse – det er også pensum. Det er, som 
om vi stiller større krav til elevernes forståelse 
af litteratur, end vi gør i matematik – der er 
det i orden, at man skal lære noget, selvom 
man ikke kan se formålet«.

 Er litteraturkanonen en del af en generel 
og tiltrængt faglig opstramning i folke-
skolen? 
 »Faglig opstramning? Jeg er meget skeptisk 
over for opstramninger af typen, hvor man kan 
sætte flueben, efter at man har gjort, som 
man skulle. Jeg mener, at evalueringskulturen 
må have kulmineret nu, og så må besindelsen 
indfinde sig. Man kan hverken evaluere eller 
konkurrere sig til en bedre skole. Vi har ikke 
længere en stærk fagkonsulentfunktion – to 
deltidsansatte konsulenter skal klare både mi-
nisterbetjeningen og alt andet vedrørende ud-

viklingen af danskfaget i folkeskolen. Før i ti-
den havde enhver anstændig kommune en 
danskkonsulent – det har de ikke længere. Og 
det allervigtigste er, at der mangler efterud-
dannelsesmuligheder. Lærerne kan ikke læn-
gere for eksempel få tre timer om ugen i tre 
måneder, hvor de bliver dygtigere inden for 
deres fag«.

 Vi har bedt dansklærerne i vores panel om 
at pege på forfattere, som de synes mang-
ler på listen. Dan Turèll er en af dem, der 
efterlyses. Men han debuterede i 1966 og 
dermed efter 1965, som I har lagt som 
grænse. Havde I ham i tankerne, da I tog 
den beslutning? 
 »Nej, det tror jeg ikke, og lærerne kan jo bare 
vælge at læse Turèll. Han, ved vi, bliver læst, 
ligesom vi ved, at Bjarne Reuter bliver læst«.

  Der er gået syv år, siden kanonudvalget 
afleverede sin rapport, og i den tid er der 
blandt meget andet sket det, at Dan Turèll 
er død. Er det tid til at revidere kanonen og 
måske fremrykke kravet om debutalder til 
1970 eller 1975 og dermed få plads til for 
eksempel Turèll? 
 »Den skal selvfølgelig revideres, men jeg sy-
nes godt, at der kan gå et par år til. Jeg tror, vi 
kunne springe en masse debat over om ny 
kontra gammel litteratur, hvis vi fik nogle gode 
læseplaner med forskellige grader af frihed. 
For hvad er en læseplan? Det er jo en slags 
kanon over, hvad man bør arbejde med på 
hvilke trin«. 
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MATEMATIK
Konference torsdag d. 29. marts 2012 · Helnan Marselis Hotel, Århus

Matematik

Program og tilmelding på 
viacfu.dk/mateva

• PISA - PERSPEKTIV og INKLUSION  Niels Egelund, Professor, Århus Universitet
• Rummelighed - er der plads til alle? Jens Andersen, Konsulent, Aalborg Universitet
• Elever i matematikvanskeligheder  Lotte Østergaard, Læsekonsulent, PPR Lemvig
• Nyt fra ministeriet  Klaus Fink, Fagkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet
• Opsamling og perspektiver  Mikael Skånstrøm, adjunkt, VIA Læreruddannelsen, Nørre Nissum 

Arrangør:  Annette Lilholt, CFU-Nordjylland, ael@ucn.dk  -  Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@viauc.dk

-hvor sejler vi hen?
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Eleverne programmerer robot-
terne til at løse en række ud-

fordringer. Sidste år var temaet 
viden og teknologi i fødevare-

produktion. 

Sidste år deltog Utterslev i det 
internationale undervisnings-
projekt »First Lego League«, 
hvor 500 danske skoleelever 
årligt dyster mod hinanden 

med Lego-robotter.

På Utterslev Skole i København 
kan eleverne boltre sig med  
Lego-robotter, de selv har  
bygget og programmeret.
FOTO JACOB NIELSEN / TEKST CHRISTIAN GRUNERT   
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Robotterne skal blandt andet 
guides gennem en bane og 
fragte diverse genstande. 

Normalt bruger Birk og Ca-
milla en almindelig computer 

til at styre robotterne med, 
men nu har de downloadet et 
program, som gør det muligt 

at styre Lego-robotterne  
direkte fra deres iPad. 
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Intet er mere ødelæggende for elevernes skolegang end undervisningsforstyrrende uro. 
Hvis enhedsskolen skal overleve, må lærerne genvinde magten i klasselokalet.

For en måneds tid siden var jeg igen på visit i 
en engelsk skole. Her kiggede jeg ind i kanti-
nen i middagspausen, hvor hen ved 75 børn 
under opsyn af én lærer spiste sammen i et 
ikke særlig stort, meget højloftet rum med en 
rungende akustik. Nogle stod roligt i kø ved 
kantinedisken, andre var i målrettet bevæ-
gelse frem eller tilbage til deres pladser, der 
var en del kommen og gåen. 

De !este børn sad ved "re langborde og 
spiste. Rummet var fuldt af kvidrende børne-
stemmer, men lydtrykket var på ingen måde 
ubehageligt. Der var ingen forvirring, intet 
råberi, ingen synlige kon!ikter, ingen smæk-
kende døre eller vild stoleskramlen, kort sagt 
intet behov for indgreb fra læreren, der kun-
ne sidde afslappet på sin stol og spise sin mad 
i fred og ro. I et glimt så jeg for mit indre blik, 
hvordan en tilsvarende situation på en typisk 
dansk skole ville være, og tænkte uvægerligt: 
Hvad er det dog, vi har gjort galt? For noget 
må vi have gjort galt. 

Tallene taler deres tydelige sprog. En 
række undersøgelser (fra Dansk Center for 
Undervisningsmiljø 2009, FTF/Casa 2004, 
Skole og Samfund 2005 og DLF 2010) viser, at 
67 procent af eleverne fra 4.-10. klasse mener, 
at kon!ikter tit giver en dårlig stemning i klas-
sen. 55 procent oplever, at der kun »somme 
tider«, »sjældent« eller »aldrig« er »den 
fornødne ro« i undervisningen. 28 procent 
af lærerne angiver at have været udsat for 
psykisk og/eller fysisk vold i løbet af et år. 87 
procent af skolelederne i større byer angiver, 
at der er problemer med uro på deres skole. 

Og 52 procent af lærerne under 30 år angi-
ver, at den største udfordring ved lærerjob-
bet er urolige elever. Forskning foretaget af 
professor Per Fibæk Laursen i 2008 viser, at 
de lærerstuderende angiver angsten for ikke 
at kunne styre klassen som deres største kar-
rieremæssige bekymring.

Uro er folkeskolens største udfordring
Ingen enkelt faktor er ifølge 
Pisa mere destruktiv for ele-
vernes udbytte af skolegangen 
end undervisningsforstyrrende 
uro. Vi taler med andre ord om 
folkeskolens største pædagogi-
ske udfordring – intet mindre. 
Hvorfor skal så mange danske 
lærere bruge så enorme mæng-
der af tid og energi på alle 
disse magtkampe i folkeskolens 
klasserum?  

Den svenske professor Åsa Bartholdsson 
har forsket i den svenske folkeskole, der 
kæmper med den samme slags problemer. 
Hun beskriver i sin doktora#andling, hvor-
dan skolens magtudøvelse er i krise. Kort 
fortalt er hendes pointe, at skolen lider af 
magtforskrækkelse. Dens lærere har et så 
anspændt forhold til fænomenet magt, at 
de nødigt vedgår deres egen magtudøvelse. 
De forsøger konsekvent at forklæde den 
som omsorg, og det forhindrer dem i at tage 
nødvendige kon!ikter med børnene på hen-
sigtsmæssig og troværdig vis. Åbenlyst udfor-
drende, uacceptabel opførsel fra elevernes 
side konfronteres ikke direkte, men mødes 
med forstående og psykologiserende attitu-
der. De grænseoverskridende børn – langt 
overvejende drenge – oplever imidlertid læ-
rernes reaktioner som utroværdige og mani-
pulerende. Disse drenge har et stærkt behov 
for at blive taget alvorligt, og er der noget, 

der trigger hankønnet, så er det oplevelsen af 
at blive usynliggjort. For dem er der ofte kun 
en ting at gøre: Skærpe konfrontationen indtil 
det punkt, hvor læreren bliver nødt til at lade 
masken falde. 

Lærerne udstiller magtesløshed
Når det så endelig sker, er det en ulykke. Ikke 
blot er der blevet spildt rigtig meget energi, 
inden man når dertil, læreren er desuden 
bragt ud over den grænse, hvor han kan 
agere rationelt. Den kon!ikt, der muli$vis 
kunne have været taget i opløbet med en ty-
delig markering fra den magtfulde lærer med 
styr på klasserummet, bliver i stedet til en 
udstilling af magtesløshed oppe fra det røde 
felt, hvor læreren er nødt til at påkalde sig 
autoritet udefra. Så skal forældrene indblan-
des, og så skal inspektøren tage a%ære. 
Eleven er måske undervejs i 
processen røget så langt ud 
ad tangenten, at skole-
psykologen må ind og 
undersøge, og så venter 
eksklusionen lige om 
hjørnet. Åsa Bartholds-
sons opsigtsvækkende 
konklusion er, at skolen 
i vid udstrækning selv 
»producerer« sine util-
passede elever. 

Ret beset er lærer-
nes handlemønster 
produktet af en 
naturlig udvikling. 
Fortidens skole var 
blandt andet kende-
tegnet ved et systema-
tisk og institutionaliseret 
magtmisbrug i form af 
autoritære læreres overlagte 
intimidering af eleverne og ruti-

Folkeskolens  
magtforskrækkelse

KRONIK
NIELS CHRISTIAN SAUER 
MEDLEM AF DANMARKS 
LÆRERFORENINGS HOVEDSTYRELSE
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nemæssig uddeling af regulære øretæver helt 
op til 1967. Ubehaget ved magtudøvelse hos 
vore dages lærere er en logisk følge af opgøret 
med den sorte skole. Det, Bartholdsson nu 
peger på, er reelt, hvordan denne magtfor-
skrækkelse har medført et snigende forfald i 
lærernes klasserumsledelse. Dette forfald har 
i den grad besværliggjort etableringen af vel-
fungerende, fokuserede læringsfællesskaber 
i skolen, at al klasseundervisning som sådan 
er blevet talt helt ned under gulvbrædderne. 
I stedet har lærerne tyet til mere og mere 
individualiserede arbejdsformer, hvor hver 
elev arbejder i sit eget mentale rum. Og nu 
lægger kommunale aktører centralt og lokalt 
op til, at skolen skal gå videre ad denne vej, 
stærkt animeret af udsigten til mulige ratio-
naliseringsgevinster gennem optimering af 

holdstørrelser, aldersintegreret undervisning 
i indskolingen, linjeopdeling i udskolingen 
med videre.   

Velfungerende fællesskaber er afgørende
Men alle advarselslamper blinker. Forskerne 
står i kø med advarsler rettet imod klassefæl-

lesskabernes opløsning. Alle som én peger de 
på ødelæggende følger af bortfaldet af den 
klassekammerate!ekt, der kun kan udfoldes 
i de heterogene læringsfællesskaber, som nu 
trues af holddannelse i form af niveaudeling. 
De konstaterer fremvæksten af en demotive-
ret minimumsindsatskultur navnlig blandt 
drenge, der ikke magter de omfattende krav 
om ansvar for egen læring. »Vandrerne«, 
kalder de norske forskere denne gruppe af 
elever, velkendt af alle lærere, kendeteg-
net ved en ambitionsforladt, småfrustreret 
rastløshed, der "år dem til at drive formålsløst 
omkring, så snart læreren løsner sit greb om 
undervisningen. Børnepsykiaterne ankla-
ger skolens utrygge #immer af ustandselige 
opbrud, utydelige voksne og uklare krav for 
at være stærkt medvirkende til den øgede 
forekomst af socioemotionelle diagnoser som 

ADHD, Asperger og autisme. Samstem-
mende understreger forskerne de 

velfungerende fællesskabers 
afgørende betydning for 

en inkluderende skole. 
Et af vor tids største 

pædagogiske fyrtårne, 
den tyske professor Thomas 

Ziehe, peger på behovet for 
etablering af en ny lærerolle, 

der gør op med det, han kalder 
»70’er-pædagogikken«, og tager 

seriøst bestik af de gennemgribende 
ændringer i børne- og ungdomskulturen, 

som har fundet sted, siden vi begravede 
den sorte skole. 

Folkeskolen ved en skillevej
Måske står vi ved en skillevej. Enhedsskolen 
centreret omkring den årgangsdelte, sammen-
holdte klasse i hele skoleforløbet er ganske 
vist kun 18 år gammel, men nogle mener, at 
tiden allerede er løbet fra den. Paradoksalt 
nok ønsker de at gå tilbage til den skole, der 
gik forud. Vi kan ikke skrue tiden 
tilbage, men de har ret, for så 
vidt som enhedsskolen naturlig-
vis ikke kan siges at have fundet 
sin endelige form. Den lider 
tydeli!vis af nogle børnesyg-
domme, hvoraf magtkampen i 
klassen og den deraf følgende 
uro er den alvorligste. Dette er 
enhedsskolens akilleshæl. Folkeskolens største 
udfordring i de kommende år bliver at løse 
dette problem uden at smide barnet ud med 
badevandet. 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

p26-27_FS0112_kronik.indd   27 09/01/12   14.53



debatteret

28 /  F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 2

I forbindelse med årsskiftet lyttede nationen 
traditionen tro spændt til dronningens og 
statsministerens nytårstaler. Og jo, vi forstod 
budskabet: Der er krise i Danmark. Krisen 
kommer til at berøre os alle sammen. Nu må 
vi stå sammen og alle bidrage i den vanske-
lige situation!

Det kan man så håbe bliver tilfældet – 
altså at alle bidrager.

Ved afslutningen af 2011 lykkedes det at 
tegne et billede af, at det er mennesker på 
kontanthjælp og andre tilsvarende ydelser, 
der er forkælede og bare vil nyde og derfor 
forsøger at undgå at !å et arbejde.

Desværre er arbejdsløshed også blevet 
aktuelt på vores område. Jeg vil godt under-
strege, at jeg ikke har mødt én ledig lærer, 
der ikke brændende ønsker at !å et godt og 
fast job, og "ere har udtrykt bekymring for 
at miste retten til dagpengene i lyset af den 
forkortede dagpengeperiode. Billedet af, at 
man blot kan læne sig tilbage og leve et liv i 
sus og dus på kontanthjælp, er de helt klar 
over ikke holder. Man modtager ikke en kro-
ne, hvis man bare har en smule opsparing, 
og muligheden for at modtage kontanthjælp 
er helt a#ængig af ægtefællens indkomst. 
Har man først mistet retten til dagpenge, 
skal man endvidere have arbejde i et helt år 
for at genoptjene dagpengeretten. Det kan 
være uhyre svært med den beskæftigelses-
situation, som vi har her og nu. Derfor er 
det en meget dramatisk begivenhed at miste 
dagpengeretten.

Økonomer, Cepos-folk, kuglestødere, 
politikere, medier og mange andre stod i kø 
for at fortælle, at det ikke kan betale sig at 
arbejde. De skulle prøve at regne på, hvad 
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Godt nytår!
 DLF MENER 

 AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
 FORMAND FOR DLF  
  

Ivan Højlund: 
»Gruppeprøve – det nye smartass-
begreb (igen)«.
»Før jeg selv blev underviser, havde 
jeg været en del år på det ’almin-
delige’ arbejdsmarked, og jeg har 
stort set ikke mødt noget, der ligner 
en gruppeeksamen. Bevares, sam-
arbejde anvendes da, og i projekt-
grupper kan noget, der ligner grup-
peeksamen, da også ses, men hvad 
med resten af arbejdsmarkedet og i 
hovedparten af arbejdstiden?«

Palle Holm: 
»Jeg har brugt gruppeeksamen i 
fysik alle de år, hvor det var muligt, 
og glæder mig til at kunne gøre det 
igen, det er den helt rigtige måde at 
prøve eleverne på. Ligegyldigt hvor 
de unge skal arbejde senere i livet, er 
det vigtigt, at de kan samarbejde og 
yde deres bedste i et team«.

Kommentarer til »Regeringen: 
Gruppeprøve i matematik og na-
turfag i folkeskolen« 

Torben Larsen:
»Dennis Kristensen, FOA, ønsker 
flere julegaver i stedet for flere an-
satte. Han mener, at det offentlige 
burde påskønne sine medlemmer 
mere, da det snart, når krisen er 
overstået, vil komme til at mangle 
arbejdskraft. Dette har borgmester 
Michael Ziegler (Konservative) i 
Høje-Taastrup forstået. Han har 
givet 4.000 ansatte plus ledsager 
årskort til Tivoli: Pris 800.000 
kroner. Han siger, at selv om de 
har været ude i fyringsrunder, der 
blandt andet har kostet 79 lærere 
jobbet, ville det højst betyde to-tre 
stillinger om året, hvis julegaven 
blev konverteret til job. Derfor er 
det vigtigste at vise, at man på-
skønner de tilbageblevne.
Så kan de to-tre lærere, der ryger 
ud i den næste fyringsrunde, glæde 
sig over, at de får rigelig tid til at 
bruge deres årskort til Tivoli!«

Kommentar til »21 lærere var-
slet afskediget i Høje-Taastrup«

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

det betyder for dem selv, hvis de selv havner 
i den situation. Udtalelserne er en hån mod 
de af vores medlemmer, der har truslen 
hængende over hovedet, og det er en hån 
mod alle dem, der hellere end gerne vil tilba-
ge til det arbejde, som de helt uforskyldt har 
mistet på grund af den økonomiske krise.

Når talen falder på grønne afgifter eller 
skat på virksomhedernes forurening, marke-
rer den samme gruppe af meningsdannere, 
at det nærmest vil være en trussel mod hele 
det danske erhvervsliv. Derfor hæftede jeg 
mig ved, at statsministeren klart sagde, at 
alle skal bidrage i den nuværende situation. 
Vi vil ikke acceptere, at det er dem af vores 
medlemmer, der er mest udsatte, der skal 
holde for igen.  

” Ved afslutnin-
gen af 2011 lykke-
des det at tegne et 
billede af, at det 
er mennesker på 
kontanthjælp og 
andre tilsvaren-
de ydelser, der 
er forkælede og 
bare vil nyde og 
derfor forsøger at 
undgå at !å et  
arbejde.
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen 
nummer 3 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 24. januar.

KOMMENTARER PÅ NETTET TIL »KRITISK ELEV HAR ALDRIG GÅET I FOLKESKOLEN«

Hans Houmøller, Rødovre

UNDERSØGELSE SKAL OGSÅ  
OMFATTE FORÆLDRE

Marina Norling, Arden

Uinspirerende oplæg fra  
skolelederne
At !å ting til at ske.

At skabe synergi og arbejdsglæde – det 
er en personaleleders fornemste opgave. Jeg 
har kigget i skoleledernes inspirationshæfte 
og må desværre konstatere, at jeg sjældent 
har set et så uinspirerende oplæg til dialog og 
personaleudvikling.

Hvad vil en skoleleder opnå ved at gen-
nemgå denne endeløse række at iagttagel-
sespunkter? Er det sandsynligt, at en lærer 

vil føle sig opløftet og inspireret ved at blive 
vurderet med så detailorienterede og fejlsø-
gende briller?

Kære skoleledere – brug dog jeres tid for-
nuftigt! Vil I virkelig skabe forandring, må I 
have en anden tilgang til ledelse end skolele-
dernes inspirationshæfte. I må blive dygtige 
til at se den enkelte medarbejders styrke og 
dygtige til at vise jeres medarbejdere, at I ser 
og anerkender den professionelle faglighed.

Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

Elisabeth Dybdahl:
»Med den gældende lovgiv-
ning i hånden kan man stille 
næsten alle krav til lærerne. De 
skal tage udgangspunkt i det 
enkelte barn (tænk lige engang 
over den realistiske mulighed 
for dette, når der er over tyve 
børn i klasserne); de skal ud-
arbejde egne undervisnings-
materialer (det var engang en 
frihed, lærerne havde – nu er 
det en nødvendighed, fordi der 
ikke er råd til materialer), og de 
skal løbende holde sig opdate-
ret inden for deres fag og inden 
for it-udviklingen – for nu bare 
at nævne nogle af kravene. 
Det er i dette lys, man skal 
se Ballerup Lærerforenings 
modvilje mod endnu en om-
lægning af arbejdstiden, som 
vil medføre endnu mindre tid til 
det arbejde, som skal sikre en 
forsvarlig undervisning«. 

Læserbrev i Ballerupbladet 
fra sygemeldt lærer 

»Nu vil forkvinden for Skole og Forældre gå 
et skridt videre end skoleledernes formand, 
Anders Balle, der efter nytår er en del af 
undersøgelsen Observation og vurdering.

Arrangementet skal være med til at »æn-
dre på lærernes undervisning efter behov« 
(folkeskolen.dk 12. december 2011). Jeg vil 

opfordre til at gå skridtet videre, så man 
fremover også undersøger både ledelsen og 
så sandelig ikke mindst forældrene med det 
samme ædle formål: at »skabe den bedst mu-
lige kvalitet«. Jeg stiller mit forslag gratis til 
rådighed, så del det meget gerne!«

73
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GRATIS materialekurser
hos Alinea i København
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– kom og mød forfatterne bag systemerne!

Tilmeld dig på alinea.dk
Alle kurser er fra kl. 14-17 hos
Alinea, Vognmagergade 11, 1 sal, 
lokale M5, 1148 København K

DIGITAL LÆRING
1. februar 
Elevlab - kæmpe naturfagsportal 
med undervisningsresurser

Ved Mikael Brødsgaard
For matematiklærere på mellemtrinnet og 
i overbygningen og biologilærere 

29. februar 
Inklusion med Ordbanken – den 
digitale læse- og skrivehjælper

Ved Margit Gade
For lærere i alle fag og på alle klassetrin
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M

27. marts 
Tror du det? Et nyt og ander-
ledes system til kristendom

Ved Annika Hvithamar  
og Morten Warmind 
For lærere i kristendomskundskab

22. marts 
Cooperative Learning i fremmedsprog  
– det er nemt at anvende, og det virker

Ved Helle K. Petersen, Jacob Chammon og 
Fabienne Borresen
For fremmedsprogslærere på alle klassetrin

26. marts 
Der Sprung – helt enkelt!

Ved Marianne Kastbjerg
For tysklærere

29. marts 
A Piece of Cake online 

Ved Carol Livingstone, Jacob Chammon og 
Joan Boesen
For engelsklærere

23. april 
Lær tysk som en tysker med Ach so!

Ved Niels Agerskov og Jacob Chammon
For tysklærere
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materialekurser
hos Alinea i København

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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20. marts 
Oplev naturens forunderlige verden  
med Naturens Univers

Ved Peter Norrild og Kristian Nordholm
For fysik- og kemilærere

30. april 
Sig’Natur  
– et helt nyt system til naturfag

Ved Peter Jepsen
For naturfagslærere på mellemtrinnet
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7. februar 
Dobbeltcirkler, find min regel, quiz og byt  
– Cooperative Learning i dansk

Ved Anja Rosa Qvist
For dansklærere på mellemtrinnet

2. maj 
d’dansk til indskolingen – integrerer og  
kvalificerer læse-, skrive- og litteratur- 
 undervisningen

Ved Lena Bülow-Olsen og Susanne Kjær Harms
For dansklærere i indskolingen

9. maj 
Der er spot på dansk med Plot

Ved Inger-Lise Lund og Trine Ferdinand
For dansklærere på mellemtrinnet

15. maj 
Ida og Emil på eventyr 
– et nyt digitalt læringsspil

Ved Ina Borstrøm
For dansklærere i indskolingen
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Læs hele 
kursusbeskrivelsen 
på alinea.dk

6. marts 
Trix i indskolingen bygger bro til virkeligheden

Ved Lone K. Petersen
For matematiklærere i indskolingen

7. marts
Faglig læsning med KonteXt

Ved Michael Wahl Andersen
For matematiklærere på mellemtrinnet 
og i overbygningen

12. marts 
Matematik er sjovt! – Format til mellemtrinnet

Ved Nina Winther
For matematiklærere på mellemtrinnet og  
specialundervisningslærere

7. maj 
Når der skal være Format over 
matematikundervisningen

Ved Janus Madsen
For børnehaveklasseledere  
og matematiklærere i indskolingen
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E 5. marts 
På udkig efter kanonen 
– en overbygning til 
historiekanon

Ved Morten Buttenschøn og  
Anne Lisbeth Olsen
For historielærere
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er stillet op i små øer, som fylder godt op i 
de to klasselokaler, hvor der denne dag er 
!ernet en væg ind til naboklassen. Sammen 
med en kollega må læreren Nina Funder nu 
forsøge at kredse rundt om de knap halv-
treds elever i ét stort, a"angt lokale.

Bagerst i lokalet bruger 13-årige Silke sin 
blyant til at skrive engelske gloser ned på et 
stykke papir, mens hun slår ord op i et ord-

bogsprogram fra Gyldendal – også kaldet en 
app – på sin iPad. På bordene rundt omkring 
hende ligger kammeraternes iPads – nogle 
med tydelige fedt#ngre, andre godt pakket 
ind – og roder sammen med krøllede stykker 
papir, penalhuse og skolebøger. 

Skeptisk lærer er overrasket
I den anden ende af lokalet har Nina Funder 

På den blot ni år gamle Utterslev Skole i det 
nordlige København bliver de to klasser på 7. 
årgang undervist i engelsk. Elevernes borde 

TEKST CHRISTIAN GRUNERT

FOTO JACOB NIELSEN

Utterslev Skole har allerede erfaringer med at bruge iPads. Og her har både lærere og 
elever svært ved at få armene ned over deres nye digitale kladdehæfter.

Københavnske lærere er
vilde med iPad

Nina Funder hjælper to elever 
med at slå ord op i Gyldendals 
ordbogsprogram.
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Vi har plastret hele 
skolen til med smart-
boards, men alle de 
elever i udskolingen 
kunne faktisk godt 
have undværet dem 
til fordel for en pro-
jektor og et godt lær-
red, fordi vi nu har 
købt Apple tv. Så har 
eleverne hele tiden 
mulighed for at kob-
le deres egne iPads 
til projektoren via 
det trådløse net.

Anette Vestergaard
Lærer og iPad-ansvarlig på Utterslev Skole

fundet engelske sange på nettet via sin iPad, 
som hun deler med eleverne ved at tilslutte 
iPad’en til klassens smartboard. 

Hun var i første omgang ret skeptisk over 
for it i undervisningen. Det var for tidskræ-
vende, og det virkede sjældent, som det 
skulle. Men efter at hendes klasse !k iPads, 
har hun sjældent haft it-frustrationer.  

»Jeg synes, det hele er blevet meget nem-
mere. Som lærere blev vi jo bare kastet ud i 
det her iPad-projekt, men jeg er overrasket 
over, hvor godt det er gået. Der er ikke pro-
blemer med batteritiden, for den er næsten 
altid opladt, og når eleverne laver noget på 
den, så gemmer den selv, uden at de selv 
behøver tænke over det«, siger Nina Funder, 
der underviser i udskolingen på Utterslev 
Skole.

Efter at de !k iPads, er eleverne også ble-
vet mere initiativrige, mener Nina Funder. 

»Den ligger altid lige ved hånden, og de 
kan selv søge informationer. Meget af det 
foregår på elevernes eget initiativ. Problemet 
kan så være, at de føler sig lidt for fortrolige 
med den, så de også be"ynder at spille spil, 
når læreren ikke kigger. Der skal jo ikke 
mere end en !nger til for at skifte mellem 
programmerne«, siger hun med et skævt 
smil.

Investeringer i trådløst netværk er afgørende
Kollegaen Anette Vestergaard, som er 
pro!lskolekoordinator på Utterslev Skole og 
ansvarlig for hele iPad-projektet på skolen, 
har sikret sig, at det trådløse netværk blev 
stabilt og fremtidssikret til de knap 60 iPads, 
som skolen købte i første omgang – selvom 
det betød ekstra udgifter. 

Fra næste sommer skal knap 150#200 
elever kunne være på nettet med deres iPad 
på én gang.

Tasiilaq 
Det er i første omgang kun 7. årgang på 
Utterslev Skole, der har en iPad, men om 
et halvt år vil alle elever i udskolingen 
bære rundt på en. Skolen har investeret 
200.000 kroner, som man har købt 60 
maskiner for. 

Forældrene har skrevet under på, at de har 
ansvaret for produktet, hvis det skulle gå i 
stykker. Men indtil videre er meget få gået 
i stykker.

Forældrene har ansvar

iPad-æra vil fortsætte
Det er nemt og brugervenligt for eleverne. Derfor er iPads og andre 
tablets ved at blive populære i skolerne. Men selvom de er kommet for 
at blive, er de stadig dyre og har klare begrænsninger, advarer frem-
tidsforsker og læremiddelekspert.

Tablet-computere er kommet for at blive. 
Det mener fremtidsforsker Klaus Æ. 
Mogensen, der arbejder ved Institut for 
Fremtidsforskning. Han har blandt andet 
forsket i teknologiens muligheder og 
betydning.

»Multitouchskærm-teknologien, som vi 
kender den fra smartphones og tablets, vil 
blive den dominerende teknologi inden for 
håndholdte, bærbare computere – i hvert 
fald de næste ti år«, forudser Klaus Æ. Mo-
gensen. 

Men betyder det så, at folkeskolerne skal 
købe iPads til eleverne lige nu? 

Både Klaus Æ. Mogensen og den tablet-
ansvarlige mediekonsulent på Center for 

»Det er afgørende med et stabilt netværk, 
hvis man skal have glæde af det, iPad’en 
kan«, siger Anette Vestergaard. 

Drengene skriver mere
Udgangspunktet for iPad-projektet har været 
at øge elevernes skriftsprogskompetencer. 
Og det har været en succes, siger Anette 
Vestergaard. 

Hun mener, at elevernes motivation til at 
skrive noter i undervisningen er steget mar-
kant, særligt for de elever, der ikke før har 
skrevet noter. 

»På eget initiativ be"yndte de her drenge, 
som ellers ikke følger undervisningen slavisk, 
at tage noter«, forklarer Anette Vestergaard.

Nu ærgrer hun sig over de mange interak-
tive tavler, som er hængt op i klasselokalerne.

»Vi har plastret hele skolen til med smart-
boards, men alle de elever i udskolingen 
kunne faktisk godt have undværet dem til 
fordel for en projektor og et godt lærred, 
fordi vi nu har købt Apple tv. Så har eleverne 
hele tiden mulighed for at koble deres egne 
iPads til projektoren via det trådløse net«, 
siger hun. 

TEKST CHRISTIAN GRUNERT
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Undervisningsmidler, Kasper Koed, mener, 
at skolerne skal vente lidt. Kasper Koed un-
derstreger dog, at han mener, at tablet-com-
puterne har potentiale til at blive fremtidens 
digitale penalhus. 

»Særligt fordi en tablet-computer i mod-
sætning til en bærbar computer er meget 
let og mobil. Den har en meget lang bat-
terilevetid, og den tager kun et splitsekund 
om at starte op. Men det vigtigste er dog, at 
den er så intuitiv og nem at bruge, særligt 
’on-the-go’, sammenlignet med en almindelig 
computer«, forklarer Kasper Koed. 

Tablets har en barnlig appel
Det har især noget at gøre med dens »tak-
tile« egenskaber, som han kalder det. 

»Styringsformen er bundet op omkring 
nogle helt enkle !ngerbevægelser, og det er 
noget, der appellerer særligt til børn«, siger 
Kasper Koed, som også fremhæver, at elever-
nes egne mediekompetencer kommer meget 
mere i spil ved brugen af tablets.

Tablet-computere er også ofte udstyret 
med kameraer, og det giver eleverne mulig-
hed for at arbejde mere med levende bille-
der og lyd, fremhæver han.

»De kan nemt tage den med sig, når de 
for eksempel er ude i naturen. Alt sammen 
uden at skulle tænke på, hvordan de efterføl-

gende overfører billederne til en computer«, 
siger Kasper Koed.

iPad er lidt »småtotalitært«
Hvad er så problemet med at bruge netop iPad 
i skolen?

»Set ud fra et brugerniveau er det for ek-
sempel en forudsætning for at bruge Apples 
produkter, at du køber ’hele pakken’. Så hvis 
du ikke er tilfreds med musikprogrammet 
’iTunes’ for eksempel, er det bare ærgerligt, 
hvis du vil overføre musik til din iPad. På 
den måde er Apple jo nok et lidt småtotali-
tært system«.

Og med hensyn til programmer er det Ap-
ple selv, der afgør, om en app er god nok til 
at blive solgt i deres egen app-butik, og det 
er problematisk, mener han.

»Det harmonerer ikke særlig godt med 
den måde, de "este kommuner har etableret 

Spørgsmålet er, 
om man skal bruge 
penge på at købe 
high end-produkter 
til skoleelever eller 
afvente udviklin-
gen lidt endnu. Jeg 
tror hurtigt, at man 
vil se en udvikling, 
hvor prisen på 
tablet-computere 
vil falde, og der vil 
dukke nye  
skolebaserede  
varianter op. 

Klaus Æ. Mogensen
Forsker ved Institut for Fremtidsforskning

Tasiilaq 
Siden Apple lancerede sin første smart-
phone, iPhone, i 2007, har der været snak 
om en iPod med stor skærm. Succesen 
med iPhone blev derfor udslagsgivende for, 
hvordan Apples tablet så ud, da den blev 
lanceret i 2010. 

Den populære søgemaskine Google står bag 
det konkurrerende »open source«-styresy-
stem Android, som langt de fleste af Apples 
tablet-konkurrenter benytter sig af.

Om tablet-computere

it-strukturer og netværk på – og gør det også 
vanskeligt for lærere og elever at være selv-
producerende«.

Ikke ideel til skolebrug
I en undervisningskontekst er der også "ere 
problemer med at bruge iPad, mener Kasper 
Koed. 

»Alt, hvad der hedder forlagsproduceret 
skolemateriale, kan du glemme alt om. For 
det første er det ikke lavet til iPad, og selv 
hvis det var, ville det kræve "ash, som Apple 
ikke understøtter. Og selvom man kan købe 
eksterne tastaturer til den, så kan en iPad 
være ubehagelig at skulle arbejde med i læn-
gere tid ad gangen«.

Hvis skolerne skal have glæde af de nye 
tablets, skal de først tænke undervisning på 
en ny måde, mener Kasper Koed. 

»Derfor nytter det heller ikke noget, at 
man bare sender iPads ud og tænker, at så 
er alt godt. Det stiller store krav til infra-
strukturen og pædagogikken, og det kræver, 
at man tør gøre op med vanetænkningen 
omkring inddragelse af medier og elevernes 
medievirkelighed i undervisningen«, siger 
han.

Billige tablets til skolen i Indien
Fremtidsforsker Klaus Æ. Mogensen mener 
også, at skolerne bør være påpasselige med 
de store iPad-indkøb i de kommende år, hvor 
udviklingen af tablet-computere intensiveres 
yderligere.

»Spørgsmålet er, om man skal bruge 
penge på at købe high end-produkter til sko-
leelever eller afvente udviklingen lidt endnu. 
Jeg tror hurtigt, at man vil se en udvikling, 
hvor prisen på tablet-computere vil falde, og 
der vil dukke nye skolebaserede varianter 
op. I Indien har de for eksempel lige udviklet 
et billigt alternativ til de universitetsstude-
rende, hvor prisen bliver #å hundrede kro-
ner. Det er selvfølgelig et helt andet produkt, 
men det siger noget om, hvor relativt dyre 
de her tablets er«. 
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Luksusliv i Heiligenstadt – kør selv-tilbud fra Folkeskolen og Happydays
Det flotte, nye Hotel am Vitalpark 
ligger i udkanten af byens kur-
park, og det har givet plads til ikke 
mindre end 4.500 m2 badeland 
med seks forskellige opvarmede 
bassiner, et saunalandskab og en 
eksklusiv wellnessafdeling, hvor 
selv det mest forvænte luksusle-
geme må overgive sig. Samtidig er 
nærområdet overstrøet med idyl-
liske bindingsværksbyer og borg-
idyller, som man kun finder dem 
i det historiske Midttyskland og 
Harzen. Besøg for eksempel Burg 
Hanstein,som gav brødrene Grimm 
ideen til eventyret om Tornerose.

BEST WESTERN HOTEL AM VITALPARK

Opholdet inkluderer:
3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag/buffet
1 velkomstdrink
1 is til børn hver dag
Fri entré til badelandet Vitalpark
10 procent rabat på wellness

Ankomst:
Valgfri i perioden 3.1.-29.5.
og 1.9.-20.12.2012.
Også mulighed for seks dages
sommerferie i perioden 1.5.-
27.8.2012 – ring og hør!

Læserpris per person:
1.449 kroner i dobbeltværelse
(normalpris 1.599 kroner).

Husk at oplyse rejsekoden
»FOLKESKOLEN« for at få
opholdet til læserprisen.

OBS: Kurafgift EUR 1,- per person/
døgn afregnes direkte på hotellet.
Børnerabat (ved to voksne): 1 barn
0-5 år gratis i forældres seng.
2 børn 6-11 år ! pris i egen seng.

Info og bestilling:
Ring 70 20 34 48 eller tjek
folkeskolen.dk

HOTEL AM SCHLOSS AHRENSBURG  
i Schleswig-Holstein

3 nætter inklusive 2 middage, entre til Schloss
Ahrensburg og 50 procent greenfeerabat.

Læserpris per person:
1.199 kroner i dobbeltværelse (normalpris 1.349).
Ankomst fredage 6.1.-22.6.2012.

HOTEL AMERIKA  
ved Mariager Fjord i Nordjylland

2 nætter inklusive 2- og 4-retters middag samt
velkomstkurv med vin, frugt og chokolade.

Læserpris per person:
899 kroner i dobbeltværelse (normalpris 1.049).
Ankomst mandag-fredag 9.1.-22.6.2012.

CLARION COLLECTION HOTEL 
Carlscrona centrum, Blekinge

2 nætter inklusive eftermiddagskaffe og kage og
2 x aftenbuffet. Ekstranat kun 399 kroner!

Læserpris per person:
849 kroner i dobbeltværelse (normalpris 999).
Ankomst fredage 6.1.-22.6.2012 + helligdage.

Miniferie – Fire dage. 
Lige syd for Harzens 
sagnomspundne bjerg-
landskaber ligger en af 
Tysklands smukke, gamle 
barok- og middelalder-
byer; Heiligenstadt. Byen 
er også en kendt kurby og 
desuden placeret på en 
af Tysklands ældste fe-
rieruter: Eventyrvejen.

Schloss Ahrensburg

Hotel am Vitalpark
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31. marts – 9. april. Svimlende bjerglandskaber, 
religiøs mystik og stemningsfulde templer. Kom tæt på 
Nepals kultur og få et unikt indblik i landets skolesystem.

23.-30. juli og 12.-19. oktober. Folkeskolens 
påskerejse til Kinas hovedstad blev straks overtegnet. 
Vi gentager succesen.

9.-16. juli. Tag med Irlands-eksperten Claus Hebor 
på en uforglemmelig rejse til det smukke Irland.

Himalayas horisonter i påskeugen

Kulturrejse til Beijing til sommer 
og i efterårsferien

Mit ægte Irland i sommerferien

Hellige mænd, hippier og smarte 
cafeer. Oplev Nepals hovedstad, 
hvor traditioner brydes med mo-
derne livsstil og spirituel søgen. Gå 
på opdagelse i de smukke templer 
i Bhaktapurs gamle kongeby, hvor 
der stadig tærskes halm på byens 
torve. Nyd udsigten, når vi sejler 
på Phewasøen ved foden af Hi-
malayabjergene. Vi besøger skoler 
og en SOS-børneby og får indblik i 
skolesystemet i et af verdens fat-
tigste lande, hvor hele 40 procent 
af befolkningen er under 15 år. Vi 

bor på gode hoteller, nyder smukke 
landskaber, besøger farverige mar-
keder og møder en venlig lokalbe-
folkning. Lille gruppe – kun 18 
deltagere.

Pris per person: 14.490 kroner. 
Prisen indbefatter alle måltider, ud-
flugter, transport og entreer ifølge 
program. 

Tilmelding: Karavane Rejser: 
karavane-rejser.dk eller mail: info@
karavanerejser.dk 

I Beijing besøger vi blandt andet 
Den Himmelske Freds Plads, Den  
Forbudte By, Himlens Tempel og 
Sommerpaladset. I parkerne dyrker 
især de ældre tai-chi, spiller musik 
og øver sig i kunsten at skrive kal-
ligrafi. Vi besøger en landsby, kører 
med cykeltaxi og stifter bekendt-
skab med kinesernes hverdag. Der 
er mulighed for at se pandabjørne, 
besøge templer og lokale marke-
der og meget mere. Den Kinesiske 
Mur er nok enhver Kina-rejsendes 
store drøm. Vi overnatter ved den 
– et sted, der normalt ikke er et 
udflugtsmål. Det betyder, at vi næ-
sten har de smukke omgivelser for 
os selv.

Pris per person i dobbeltværelse: 
23.-31. juli 9.990 kr. 12.-20. oktober 
11.990 kr. Tillæg enkeltværelse: 1.490 kr.
Med i prisen: København – Beijing 
tur/retur med SAS. Mulighed for pro-
vinstilslutning fra Aalborg og Aarhus. 
Alle kendte afgifter. Udflugter, trans-
port og entreer ifølge program. Ind-
kvartering i dobbeltværelser. Fem næt-
ter på godt turistklassehotel i Beijing, 
en nat på enkelt hotel ved Den Kine-
siske Mur. Morgenmad hver dag, fem 
frokoster og aftensmad seks gange. 
Drikkevarer til måltiderne. Engelskta-
lende lokalguider og dansk rejseleder.
Tilmelding: Team Benns: Telefon 
65 65 65 60, asien@team-benns.
com. Rejsekode: FO.

En aktiv kulturrejse med betagende 
natur, kulinariske nydelser og mas-
ser af irsk hygge på de lokale pub-
ber. Claus Hebor fortæller: »Sam-
men med min irske co-guide vil jeg 
vise jer det ’ægte’ Irland med den 
spektakulære natur og den enestå-
ende kultur, historie og mentalitet. 

Vores lokalkendskab gør, at vi 
kan tage jer ud til de ’hidden se-
crets’, som turister ellers ikke op-
lever: Et fascinerende Irland, hvor 
tiden ofte står stille, og livet leves 
som for 100 år siden. Til fods vil vi 
opleve naturen, ukendte seværdig-
heder og historier, som kun kendes 
af de lokale. Vi kommer tæt på en 
gæstfri lokalbefolkning, som by-
der på god mad, musik, glæde og 
craic. På en kokkeskole ser vi på, 
mens middagen tilberedes, og så 

skal I møde vores irske venner på 
den lokale pub«.

Pris per person i dobbeltværelse: 
10.990 kroner. Tillæg for enkelt-
værelse: 1.750 kroner.
Med i prisen: København – Dublin 
tur/retur med Norwegian. Hotel-
overnatning på dobbeltværelse, 
morgenmad med full Irish Break-
fast, gode middage og frokost dag 
fem og seks. Transport i moderne 
bus, entreer ifølge programmet. 
Indføring i irsk kultur, historie og 
mentalitet. Dansktalende kultur- 
og historieguide samt irsk lokal-
guide. Besøg på lokale pubber med 
musik og dans.
Tilmelding: Team Benns, telefon 
65 65 65 62 – rejsekode: FO, 
salg@team-benns.com

 Se dag til dag-programmet 
 og læs om andre rejser på  
 folkeskolen.dk

Ti dage med Nepal-ekspert 
Rikke Former på specialrejse 
kun for Folkeskolens læsere. 
Se dag til dag-programmet 
på folkeskolen.dk

Tag med Team 
Benns og Folke-
skolen til Kina. 
Til sommer eller 
i efteråret. 
Læs dag til 
dag-program-
met på folke-
skolen.dk
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
!  ESBEN CHRISTENSEN / ESC@DLF.ORG / JOHN VILLY OLSEN / JVO@DLF.ORG

Få overblik over skole- 
systemerne i Europa
Nu kan du så nemt som ingenting læse om skole-
systemet og de nyeste skolereformer i Finland og 
Portugal og Belgien og ... EU oprettede nemlig lige før 
jul en hjemmeside, hvor man kan læse om uddannel-
sessystemerne i 33 lande (herunder de 27 EU-lan-
de). For tiden ligger der mere end 5.000 artikler på 
hjemmesiden, der er organiseret efter emne og land. 
Hjemmesiden hedder Eurypedia – the European En-
cyclopedia on National Education Systems. 

Læs: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia 

Børnenes trivsel er blevet et statussymbol
Ny forskning gør op med forestillingen om, at 
rigmandsfamilier ikke har tid til at tage sig af 
deres børn, på grund af at de har for travlt med 
karrieren. I dag viser man nemlig overskud ved 
at være engageret i sine børns skolegang og 
sociale aktiviteter. Det viser ph.d.-afhandling fra 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
Aarhus Universitet. Især mødre investerer store 
mængder tid og resurser.

Mødrene arbejder minutiøst på at fremme bør-
nenes kommunikative, kreative, sociale og boglige 
egenskaber og kompetencer. De er involveret i 
deres børns skolegang i en sådan grad, at de iden-
tificerer sig med den og siger: »Vi går i skole, vi 
møder klokken otte, og vi læser lektier«, fortæller 
Dil Bach, der har gennemført undersøgelsen.

Mange af de veluddannede og vellønnede 
kvinder drosler karrieren ned, når de får børn, for 
at skabe et godt familieliv, hvor børnene har høj 
trivsel. 

»Overskud og engagement er blevet en ny 
markør, der udstiller sociale forskelle mellem 
dem, der har tid og overskud, og dem, der ikke 
har«, siger Dil Bach.

Dil Bachs afhandling hedder »Overskuds-
familier: Om opdragelse, forbundenhed og 
grænsesætning blandt velstående familier i 
Danmark«. 

Foto: Istock

2012SkolemessenDanmarks største fagmesse for læremidler

Program, billetter og tilmelding på www.skolemessen.dk

Messeavisen 2012 
udsendes i disse dage

Mere end 90 udstillere
   og 50 foredrag

Roskilde Kongres- og Idrætscenter
14. og 15. marts
Begge dage 9 - 17

DGI-Huset, Aarhus
18. og 19. april

Begge dage 9 - 17
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Unicef slår 
alarm over 
for internet-
krænkelser
Antallet af sider på 
internettet, der viser 
seksuelt krænkende bil-
leder af børn, er steget 
med næsten 60 procent 
de seneste fem år, skri-
ver Unicef i rapporten 
»Child Safety online: 
Global challenges and 
strategies«, som blev 
offentliggjort kort før jul.

Børnene selv er en 
vigtig del af forebyggel-
sen, men det kræver, at de 
nærmeste voksne i form 
af forældre og lærere spil-
ler en rolle i at støtte og 
vejlede børnene, lyder det.

»Vi må tage de forbe-
hold, vi kan for at beskytte 
børnene, men uden at 
det går ud over deres ret 
til at udforske internettet 
og den nyeste teknologi, 
som bliver mere og mere 
udbredt – også i de fat-
tigste lande«, siger Unicef 
Danmarks børne- og un-
gechef Anne-Mette Friis.
 

Ved Christian Grunert/cgr@dlf.org

Stipendier til internationale lejre i USA
Camp Rising Sun-fon-
dene vil gerne tilbyde en 
dansk dreng og en dansk 
pige at få et ophold på 
henholdsvis drengelejren 
i Red Hook og pigelejren 

i Clinton (begge New York, USA) sidst i juni – midt i august 
2012. Rejse og ophold er gratis. Lejrsproget er engelsk. Ansø-
gere skal kunne bidrage til lejrenes internationale fællesskab 
og skal være fyldt 14 år, men må ikke være fyldt 16 år den 1. 
juni 2012. Lærere anmodes om at henlede egnede elevers 
opmærksomhed på legaterne. Oplysninger og ansøgnings-
skema på: www.risingsun.dk eller hos udvælgelseskomiteens 
næstformand Mette Schlütter, stipendie@risingsun.dk.  
Ansøgningsfrist: Mandag den 6. februar 2012.

Stor trafikkampagne for de ældste elever
Næsten to gange om ugen må politiet ringe på hos forældre 
for at fortælle dem, at deres søn eller datter er omkommet i 
trafikken. Det gælder for børn og unge i alderen 0-24 år. Det 
er baggrunden for, at Danmarks Radio og Rådet for Sikker 
Trafik i denne måned lancerer en kampagne med det formål 
at øge fokus på trafiksikkerhed for de 9-15-årige. 

Børnene kommer dog først for alvor til skade i trafikken, 
når de er ved indgangen til teenageårene, men på samme 
tidspunkt mister forældre og skole typisk fokus på børne-
nes trafiksikkerhed. Kampagnen vil derfor have fokus på 
børn i alderen 9-15 år, forældre til børn under 15 år og sko-
lerne. Er du interesseret i undervisningsmateriale, kan det 
findes på nettet og dr.dk i denne måned.

Når stemmen er et  
arbejdsredskab
Mange lærere overbelaster deres stemme. 
Göteborgs Universitet vil nu finde ud af, hvad 
de eventuelt gør forkert, og prøve at lære dem 
at bruge deres stemme på en mindre bela-
stende måde. Alle kommende lærerstuderende 
i Göteborg vil derfor i den kommende tid blive 
screenet, så de unge, der allerede før studie-
start har problemer med stemmen, bliver skilt 
ud i en gruppe for sig. De vil så blive undervist 
– og trænet – i at bruge stemmen på en mere 
rigtig måde. Forskerne vil teste de studerende 
gennem hele deres uddannelsesforløb – både 
dem, der modtager træning, og dem, der ikke 
gør. Forskerne vil også tjekke, om effekten af 
træningen holder, når de nyuddannede læ-
rere kommer ud i skolen. Hvis træningen viser 
sig langtidsholdbar, vil forskerne anbefale, at 
stemmeundervisning skal på skemaet på læ-
reruddannelsen. 16 procent af patienterne på 
Sveriges taleklinikker er lærere.

Projektet hedder »En preventiv interventions-
studieavseende röst och tal hos blivande lärare«. 
Ann-Christine Ohlsson, Sahlgrenska Akademin, 
afdelingen for arbejds- og miljømedicin, Göte-
borgs Universitet, er leder af projektet.

Foto: Istock

Foto: Istock

Bestil  
billetter på 

www.lic.dk/oplev

Længe leve de gode oplevelser
- kun for LIC medlemmer

Oplev Hanne-Vibeke Holst   
Tirsdag den 31. januar 2012,  
Tid: kl 19-21. Dørene åbnes kl 18:30

Sted: Peder Lykke Skolen, Brydes Allé 25, 2300 København S

Undskyldningen 
Oplev Hanne-Vibeke Holst fortælle om sin seneste roman, ”Undskyldningen”, der begynder med 
den tyske besættelse af Danmark i 1940, bevæger sig over Sverige, Danmark og Paris i 1950’erne 
og 60’erne, til Sovjetunionen i slutningen af 1980’erne og Berlin og København i vor tid. Om den 
danske chef for Operaen i Berlin, Helena Tholstrup, der på sin karrieres højdepunkt må tage en 
voldsom konfrontation med sin datter Sophie. Om familiens løgne og fortielser gennem flere 
generationer.

Der kan købes kaffe, te, øl og vand og det vil være muligt at købe Hanne-Vibeke Holst bog til en 
speciel pris denne aften.

Begrænset antal pladser, så book din billet allerede i dag.

Billetpris195,-
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FONDEN FOR ENTREPENØRSKAB - YOUNG ENTERPRISE DANMARK
EJLSKOVSGADE 3D | DK-5000 ODENSE C | TLF. 6545 2461 | EMAIL: POST@FFE-YE.DK

Kreative tilbud til grundskolen

GÅ IKKE GLIP AF NEIS
(NETVÆRK FOR 

ENTREPRENØRSKAB I SKOLEN)
LÆS MERE PÅ VORES HJEMMESIDE ! 

WWW.FFE"YE.DK

Puljemidler – ta‘ en snak med os!

HUSK:
OPFINDERKONKURRENCEN 

”EDISON” FOR 6."7. KL. &
PROJEKTFORLØBET 

”NEXTLEVEL” FOR 8."10. KL.

Download alle vores 

UNDERVISNINGSMATERIALER 

fra nettet på: www.ffe-ye.dk KVIT OG FRIT!

Kender I muligheden for 

at ”hoppe på” en 

GRATIS KREATIVITETSTORNADO 
eller 

PÆDAGOGISK DAG?

MØD OS PÅ:
EMU‘en, CFU, FFE-YE.dk samt på Skolemesserne i Roskilde og Århus
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lærer til lærer

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

og dele viden, råd og  
billeder.

På Skovvangskolen blev vi sidste forår kontaktet 
af bibliotekarerne på Glostrup Bibliotek, som 
ville invitere til et spændende projektsamarbejde 
med fokus på lyrik for 8.- og 9.-klasser. 

På et efterfølgende møde bliver de deltagen-
de klasser fordelt i forskellige workshopper, og vi 
var så heldige, at begge vores 8.-klasser kom til 
at deltage i to workshopper. 

Første gang var med Per Vers, som straks 
fanger eleverne med sin malende beskrivelse af, 
hvordan det er at vokse op i Udkantsdanmark. 

Han fortsætter med at vise sine evner inden 
for freestyle-rappen, og eleverne prøver at finde 

på de mest umulige ord, han 
skal rappe på – og selvfølgelig 
lykkes det.

Oven på den intro var ele-
verne meget interesserede i selv 
at prøve at producere noget rap. 
Det viste sig dog, at tiden var 
noget knap. Flere af eleverne 
gav udtryk for, at de godt kunne 
have brugt noget mere tid, så 
Per Vers havde kunnet nå at 
høre flere af deres forslag.

Motivationen til at arbejde vi-
dere med rap var derefter stor, da 

eleverne selv skulle vise deres evner udi rappens 
kunst og gruppevis fremføre rap fra (Danmarks 
Radio-børneværten og rapperen, redaktionen) 
Chappers bogserie bestående af »Dødningens 
øje«, »Saffrans hjerte« og »Tentaklernes hjerte«.

 Materialet er stigende i sværhedsgrad, og 
under fremførelsen blev det tydeligt for eleverne, 
hvordan det at rappe ikke bare er ligetil – ingen 
tvivl om, at eleverne efterfølgende var noget 
mere imponerede over hastigheden hos de pro-
fessionelle rappere.

Så går turen atter til Glostrup Bibliotek, hvor 
det denne gang er (de to poetry slam-kunstnere, 
redaktionen) Lasse Thorning og Torkil Jakobsen, 
der er på programmet. Endnu en gang bliver vi 
budt velkommen af bibliotekarerne og budt på 
te, kiks og vindruer, mens Lasse og Torkil folder 
sig ud og får alle til at grine. 

Eleverne skal efterfølgende selv producere 
tekster og bliver ledt sikkert igennem opgaverne, 
der starter ganske let. Det udvikler sig med vers 
ud fra en fast indledning og slutter med elever-
nes egne produktioner. 

Vi har efterfølgende bearbejdet produktio-
nerne i klassen, og de kan i en periode indtil 17. 
januar ses på Glostrup Bibliotek sammen med 
de billeder fra de forskellige workshopper, som 
bibliotekarerne har taget.

Det bliver en rigtig god oplevelse for eleverne 
af, hvordan rappen og lyrikken indgår i deres 
hverdag og ikke kun er noget teoretisk, de får 
undervisning i.  

Professionel ordsmed 
lærer elever at rappe   
En rap-workshop for de store elever er resultatet af et nyt projekt-
samarbejde mellem fire folkeskoler og biblioteket i Glostrup. Formå-
let er at fremme elevernes interesse for poesi og positive oplevelser 
på biblioteket. 

TEKST HELLE FRIIS, LÆRER PÅ SKOVVANGSKOLEN 
I GLOSTRUP

FOTO HELLE FRIIS

Fakta om Lydpoesi:

Foruden biblioteket har i alt elleve klasser fra Glostrups fire folke-
skoler deltaget i projektet Lydpoesi, der er støttet af Styrelsen for 
Bibliotek og Medier samt Udviklingsrådet under skoleområdet i 
Glostrup Kommune.

Læs mere om  
projektet Lydpoesi på:

  glostrupbib.dk 
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publiceret

Læringsstile i matematik    
Matematik og motorik – indskoling og mellemtrin   

•  Ole Haubo Christensen   
•  622,50 kroner 
•  72 sider 
•  Forlaget Gonge 
 

  Matematik  

Flere  
anmeldelser 
på nettet

Vi anmelder hvert 
år hundredvis af 
læremidler og bø-
ger om pædagogik, 
didaktik og meget 
andet. Du kan for 
eksempel læse 
en anmeldelse af 
»Naturens Verden 
7«, et nyt system 
til fysik/kemi-un-
dervisningen. Eller 
læs anmeldelsen 
af detdigitalespejl.
dk, som er et ma-
teriale, der lægger 
op til klassedis-
kussion om elever-
nes brug af sociale 
medier.

Få anmeldel-
ser direkte i 
din mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugent-
ligt nyhedsbrev 
med anmeldelser 
af materialer til 
dit fagområde. Gå 
til folkeskolen.dk 
og opret dig som 
bruger. Så kan du 
samtidig tilmelde 
dig vores mailser-
vice.

Orla er tilbage
Børnenes egen 
bogpris er til-
bage. Fra 16. 
januar til 16. 
marts kan du 
og dine elever 
høre uddrag af 
de nominerede 
til børnebog s-
prisen Orla – og 

stemme på jeres favoritter. De tre bøger, 
der har fået flest stemmer, bliver her-
efter bedømt af en børnejury. Vinderen, 
som ud over æren får en hæklet udgave 
af Orla Frøsnapper, kåres i »Live fra Ra-
masjang« i midten af april.

Bag Orlaprisen står Danmarks Radio 
og Læselyst-programmet, som er støt-
tet af Kulturministeriet og lavet i samar-
bejde med  blandt andet Forlæggerfor-
eningen og Danmarks Skolebibliotekarer.

Gratis undervisnings-
materiale fra Røde Kors
40 skoler har her i januar fået en Røde 
Kors-pakke. Den indeholder undervis-
ningsmaterialet »Mennesker på flugt«. 
Materialet er tiltænkt eleverne i udsko-
lingen og kan bruges i fagene dansk, 
samfundsfag og geografi.

Hvis din skole ikke er blandt de hel-
dige skoler, der blev udvalgt, kan du re-
kvirere det gennem Røde Kors, så længe 
lager haves, og ellers downloade det på 
rodekors.dk/menneskerpaaflugt

Læreren kan selv gennemføre un-
dervisningsforløbet eller supplere med 
oplæg fra en Røde Kors-medarbejder og 
en asylansøger.

Anmeldelserne afspejler 
anmeldernes personlige og 
faglige mening og er ikke 
udtryk for redaktionens 
holdninger.

!   ANMELDT AF: LARS HØJBERG NIELSEN

»Læringsstile i matematik – Matematik og motorik« er et materiale, der 
lægger op til undervisningen i matematik fra 0. til 6. klassetrin. 

Materialet er opdelt i en lærerbog med kopisider og en materialetaske 
med konkrete materialer. Det teoretiske grundlag er inspireret af blandt 
andre Howard Gardner og Dunn og Dunn, der netop behandler henholds-
vis de mange intelligenser og læringsstile. Der skelnes mellem læring og 
undervisning, hvor læring er de processer, der foregår inde i eleven, mens 
undervisning er det, der foregår uden for eleven, hvor kommunikationen 
er et vigtigt element.

Et positivt aspekt af dette materiale er beskrivelserne af de brugte 
teorier. Læseren sættes kortfattet og præcist ind i teorien, der ligger til 
grund for de forskellige tilgange til læring i matematik, og dette virker 
godt.

Bogen kommer med forslag til arbejdet med læringsstile i matematik 
gennem gode spil, øvelser og lege. Disse beskrives på 40 let overskuelige 
sider, der alle inddrager materialetasken. 

Materialet virker spændende og umiddelbart let at gå til. Det vil inspi-
rere eleverne, give læreren et godt afsæt i brugen af konkrete materialer 
i matematikundervisningen og generelt højne et, nogle gange, lidet væg-
tet område i matematikundervisningen, netop brugen af konkrete mate-
rialer, der går ud over terninger, centicubes og kortspil!

Jeg kan kun anbefale materialet som et glimrende indspark til den 
traditionelle matematikundervisning.

Matematik fra 0. til  
læreruddannelsen
Vi har samlet anmeldelser af materia-
ler til matematikundervisningen for 
både de yngste og de ældste.

Foto: Jakob Dall

Foto: Istock

Foto: Judy Baxter
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  Matematik/læreruddannelse  

  Matematik/børnehaveklasse  

!   ANMELDT AF: INGER UBBESEN

»Abacus« er et matematikmateriale til skolestarten, som skaber et godt 
grundlag at bygge videre på. Et aktivt og alsidigt matematiksystem til sko-
lestarten.

»Abacus« udfolder en matematikundervisning, som
• prioriterer sproglighed og bevægelse
• udfordrer alle børnenes intelligenser
• vægter leg, fællesskab og samarbejde
• relaterer sig til virkelighed såvel som fantasi.
Forfatterne er begge uddannede og erfarne matematiklærere, og det er 
deres hensigt med dette materiale at skabe en matematikundervisning, 
der prioriterer leg, fantasi, samarbejde, bevægelse og sproglighed og ud-
fordrer alle børnenes intelligenser.

Tematisk relateres materialet til Fælles Mål 2009 for børnehaveklas-
sen, og i lærervejledningen redegør forfatterne for, hvordan de har tænkt 
materialets dele og deres ideer ind i den ramme. 

Et interessant indholdsfelt i lærervejledningen er forfatternes kon-
krete ideer til klasseværelsets indretning og til opbygningen af en alsidig 
materialesamling. Denne materialesamling, som i stor udstrækning be-
står af gratis objekter, er i sig selv inspirerende til mange praktiske mate-
matikaktiviteter. For eksempel fortælles der om, hvordan man kan bruge 
propper fra mælkekartoner som brikker og til tælle-lege. 

Et andet inspirerende afsnit handler om brug af digitale medier. Her 
udfoldes en vifte af muligheder, for eksempel hvordan man kan inddrage 
pc og iPad som selvstændige eller supplerende materialer.

Efter afsnittet om forældrearbejde, hvor forfatterne understreger 
betydningen af at inddrage forældrene, følger en generel vejledning om 
de enkelte timer, og herefter introduceres til de specifikke temaer: Min 
klasse, Sten, Min skole, Tid, Butik, Slottet, Cirkus.

For alle temaer gælder det, at man kommer godt rundt både i mate-
matiske kategorier og i virkelighedens såvel som fantasiens verden. For 
eksempel bygges der i afsnittet om sten en storyline op om »Stenoernes 
land«, hvor stenene bliver malet til levende væsener, og andre steder bli-
ver stenene brugt til spil og konkurrencer. 

Bagerst i lærervejledningen er der kopisider til viklekort, terningevæd-
deløb og så videre, og endelig er der noder til talsangen, for selvfølgelig er 
der en talsang. 

Generelt finder jeg materialet overskueligt og inspirerende med læk-
kert layout, og de mange konkrete, praksisnære overvejelser afspejler et 
grundigt kendskab til feltet i skolen. Der er al mulig grund til at tro, at 
børnene i skolestarten med dette materiale er hjulpet rigtig godt på vej 
ind i matematikkens verden.

!   ANMELDT AF: STEEN EHLERS

Denne lille sag tænkes at fungere som et matematisk brush-up for den 
linjefagsstuderende, hvis elementære kundskaber ved studiestart er rustne 
eller utilstrækkelige. Således motiveret må læseren kunne nå et stykke vej 
i bogen, for anslaget virker godt nok uspændende. Helt forfra med emner 
som talmængder, regnearternes hierarki, procenter og brøker – og så al-
ligevel: der er ikke meget nyt at hente for den, der har svært ved netop 
brøkregning, ligesom fuldstændig reducering af kvadratrødder kræver en 
forhåndsviden om blandt andet primfaktoropløsning.

Uden at gå i detaljer med alle kapitler skal det desuden nævnes, at 
afsnittet om ligningsløsning rummer for megen sniksnak og for lidt reel 
hjælp. Jamen, i stedet for at pusle sig frem til andengradsligningens 
løsninger hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud og introducere kvadrat-
komplettering? Og går den urutinerede ikke død i at skulle løse hele tre 
ligninger med tre ubekendte?

På plussiden tæller det til gengæld, at bogen tager fat på matematisk 
problemløsning og introducerer anvendelsen af mange gode løsnings-
strategier. Herudover en fin gennemgang af modellering; blot underligt, 
at fremstillingen heller ikke her konsekvent tager afsæt i Fælles Mål 
2009, der dog er en vigtig reference for en kommende lærer.

Det bliver interessant at se, hvordan »Alfa« vil spille sammen med de 
øvrige bind i serien. Samme tanke har forfatterne åbenbart haft, idet man 
under »Matematik for lærerstuderende« udelukkende henviser til disse 
udgivelser. Mildt sagt en anelse snævert.

Alfa    
Forstudier  

•   Hans Christian Hansen, Kristine Jess, 
John Schou   

•  148 kroner  
•  132 sider 
•  Samfundslitteratur 

Abacus    
Matematik i skolestarten   

 
 
 
 
 
 
 

•  Basisbog:
97,50 kroner 
56 sider 

•   Basishefte:
55 kroner
55 sider

•   Lærervejled-
ning:
400 kroner
124 sider

•   Opgavebog:
362,25 kroner
88 sider

•   Talkort:
68,75 kroner

•   Connie Nielsen,
Elisabeth Tang 

•  Forlaget
Matematik

Matematik fra 0. til  

Foto: Istock

Foto: Istock
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Fokus på
Dokumentar
Nyt webmateriale om dokumentarfilmens 
fortælleformer
Dokumentarfilmen vinder frem i mediebilledet. Derfor 
er det afgørende, at skolen giver eleverne redskaber 
til at forstå og forholde sig til dokumentargenrens 
fortælleformer. 

Det Danske Filminstituts nye undervisningsmateriale 
giver eleverne en forståelse for, at dokumentarfilm 
ikke skildrer den eneste ’sandhed’. At dokumentarfilm 
er skabt ud fra en personlig fortolkning af virkeligheden.  
Og at en dokumentarfilm skal analyseres og vurderes 
som en filmfortælling. 

Materialet giver eleverne faglige redskaber. Det styrker  
deres kendskab til dokumentargenrens fortælleformer,  
og til hvordan dokumentarfilmen påvirker os. 

Materialet er delt i to dele, der retter sig mod hhv. 
mellemtrin og overbygning. Det tager udgangspunkt 
i to gange syv dokumentarfilm, der alle kan ses på 
filmstriben.dk

Hent materialet gratis på  
dfi.dk/fokuspaadokumentar

dfi.dk/filmiskolen 
facebook.com/Film.i.skolen

Untitled-2   1 02/01/12   15.49p44-57_FS0112_Lukkestof.indd   44 09/01/12   11.57



F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 2  /  45 

Læg selv arrangementer 
ind på folkeskolen.dk
Folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. 
Det skyldes, at bladet overgår til at være et magasin, som udkommer hver 
anden uge, og servicestof generelt derfor flyttes til nettet, hvor det altid 
kan være opdateret, og der kan søges på kryds og tværs.
Alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende skal derfor lægges 
enten på folkeskolen.dk eller i bazar. Det kan ske ved at gå ind på folkesko-
len.dk’s forside.
Indtil 31. marts 2012 er der dog en overgangsordning, hvor tid og sted for 
generalforsamlinger kan trykkes i bladet. Kontakt eventuelt Folkeskolens 
redaktion, hvis du er i tvivl. 
Mindeord optages stadig i det trykte blad. De må højst fylde 1.000 en-
heder.

fra kredsene

 
 Kreds 80

FAABORG-MIDTFYN, KERTEMINDE 
OG NYBORG

 Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
torsdag den 8. marts, 
klokken 16, i Ullerslev 
Kultursal, Skolegade 2, 
5540 Ullerslev.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Forslag, der ønskes sat 
på den endelige dagsor-
den, skal foreligge skrift-
ligt på kredskontoret, 
080@dlf.org, senest 
fredag den 17. februar.

Kreds 100
ESBJERG LÆRERFORENING

 Ordinær 
generalforsamling
Der indkaldes til gene-
ralforsamling torsdag 
den 15. marts, klokken 
17, i kantinen på Semi-
nariet i Esbjerg.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsordenen
3.  Formandens beret-

ning
 a. Fremlæggelse
 b.  Behandling af be-

retningen
4.  Vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændringerne 
drejer sig blandt andet 
om kredsstyrelsens 
størrelse og vil ved 
vedtagelse få omgå-
ende virkning (bilag på 
hjemmeside)

5.  Regnskab – og regn-
skab for kreds 100’s 
Særlig Fond

6. Indkomne forslag
7.  Budget og fastsæt-

telse af kontingent
8.  Valg, jævnfør para-

graf 9
9. Eventuelt.
Kommer der yderligere 
forslag senest ti dage 
før generalforsamlingen, 
jævnfør paragraf 6 i ved-
tægterne, vil disse blive 
eftersendt 8. marts.
Tilmelding til din til-
lidsrepræsentant eller 
100@dlf.org

Kreds 132
SILKEBORG LÆRERFORENING

Generalforsamling
Der indkaldes hermed 
til ordinær generalfor-
samling  torsdag den 
22. marts i Silkeborg 
Seminariums Lillesøsal, 
klokken 17.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2.  Godkendelse af mø-

dets forretningsorden
3. Beretning
4.  Regnskabsaflæg-

gelse
5.  Vedtægtsændrin-

ger  
6. Indkomne forslag
7.  Budget og fastsæt-

telse af kontingent
8.  Valg til kredsstyrelsen
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes sat 
på dagsordenen, skal 
foreligge hos kredsfor-
manden (Silkeborg Læ-
rerforening, Hostrups-
gade 39, 3, Silkeborg) 
senest den 12. marts.

Kreds 143
SKIVEEGNENS LÆRERFORENING, 
PENSIONISTKLUBBEN

 Generalforsamling
Pensionistklubben i Ski-
veegnens Lærerforening 
afholder den årlige ge-
neralforsamling mandag 
den 23. januar, klokken 
11, på kredskontoret, 
Østerbro 5 i Skive.
Dagsorden for general-
forsamlingen i henhold til 
vedtægterne.
Eventuelle forslag til 
dagsordenen sendes til 
formanden Jens Over-
gaard senest 9. januar på 
e-mail: jens.overgaard@
get2net.dk
I forbindelse med mødet 
vil klubben være vært ved 
en let frokost og anmoder 
derfor om tilmelding på 
telefon 97 57 91 02 eller 
e-mail: viola@revsgaard.
dk senest 16. januar.
Den endelige dagsorden 
kan ses på hjemmesiden 
og på kredskontoret efter 
10. januar.
Støt op om klubben og 
tegn medlemskab!
Kontingentbetaling for 
det nye år – 50,00 kro-
ner – sendes til klubbens 
konto i Sparbank, 8502 
000-06-43114, inden 
generalforsamlingen.

Kreds 183
LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS

 Årsmøde ’12
Der indkaldes til årsmøde 
den 2.-4. marts.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Forretningsorden

korte meddelelser

3. Beretning
4.  Klubbernes årsbe-

retning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Budget
8. Revideret budget
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11.  Valg af øvrige for-

retningsudvalgsmed-
lemmer

12.  Valg af delegerede og 
suppleanter til Dan-
marks Lærerforenings 
kongres for et år

13.  Valg af kritisk revisor 
og suppleant.

Ændringsforslag til ved-
tægterne skal indsendes 
senest den 3. februar, 
klokken 12, til sekretaria-
tet. Øvrige ændringsfor-
slag skal være sekreta-
riatet i hænde senest den 
10. februar, klokken 12.
Læs også mere på www.
llnet.dk

faglige foreninger

 
SKOLELEDERFORENINGEN 

 Landskreds og 
faglige foreninger
I medfør af vedtægter-
nes paragraf 7 udskrives 
valg af to medlemmer fra 
Landskredsen til repræ-
sentantskabet for perio-
den 1. april 2012 til 31. 
marts 2014.
Kandidatforslag med 
suppleanter (to for hver 
kandidat) og stillere 
(minimum ti) skal være 
Skolelederforeningen i 
hænde senest den 14. 
februar, klokken 16.
Kommer der mere end to 
kandidatforslag, afholdes 
der valg. Valget ledes af 
Skolelederforeningens 
hovedbestyrelse.
I medfør af vedtæg-
ternes paragraf 7 skal 
Skolelederforeningen 
herved desuden anmode 
de faglige foreninger 
med mindst 100 med-
lemmer i fraktion 3 om 
at udpege to medlem-
mer og to suppleanter til 
repræsentantskabet for 
perioden 1. april 2012 til 
31. marts 2014.
Oplysninger om navne på 
de udpegede skal være 
Skolelederforeningen i 
hænde senest den 14. 
februar, klokken 16.

mindeord

 

 Knud Krog
Knud Krog, en kær ven 
og god kollega, er ikke 
længere blandt os. Tirs-
dag den 13. december 
2011 døde Knud, kun 
64 år.
Den 1. oktober 1970 blev 
Knud ansat på Allested-
Vejle Skole, hvor han 
virkede indtil sin pension 
for fire år siden.
Gennem de mange år på 
skolen har Knud arbej-
det på mange fronter. 
Først og fremmest var 
Knud en god og meget 
vidende lærer for sine 
elever. Han tog sig tid til 
at få alle med og til at 
forklare vanskelige em-
ner, så alle kunne forstå 
det. Som lærer på støt-
tecentret var Knud også 
eminent. Han passede 
med stor omhu skolens 
AV-samling, var i mange 
år formand for pædago-
gisk råd og var i de tid-
lige år foregangsmand 
for at indføre faget ma-
tematik på skolen. 
Senere læste Knud til 
skolebibliotekar. Den 
post bestred han med 
flid og interesse indtil 
sin pension.
Sin fritid tilbragte Knud 
med sin kære familie, sin 
kone Helle og de to dren-
ge Anders og Morten, 
og her afspejlede hans 
interesse for historie og 
natur/teknik sig også. 
Det blev til mange dejlige 
ture ud i naturen, spe-
cielt i Norden og til som-
merhuset i Nordjylland. 
Vi kan med sorg tænke 
tilbage på en kær kol-
lega, der ikke længere 
kommer til fredagskaffe 
og julefrokost. Men 
mest af alt går vore 
tanker til Helle og dren-
gene med familier, der 
har mistet en kær æg-
temand og far.
Æret være Knud Krogs 
minde.
På vegne af de gamle 
kolleger på Allested-
Vejle Skole, Hanna Vett

 Morten Larsen
Mandag den 12. decem-
ber 2011 fik vi beskeden 
om, at Morten Larsen 

var sovet stille ind. Mor-
ten kæmpede igennem 
længere tid mod kræf-
ten, en kamp, som han 
tacklede på sin egen 
meget positive måde.
Morten havde været læ-
rer på Præstelundskolen. 
Næsten et helt arbejds-
liv, kun lige afbrudt af et 
job som skoleleder i Gad-
bjerg i fire år.
Morten var som person 
og lærer engageret, vi-
dende, dygtig, socialt 
bevidst, hjælpsom og 
meget afholdt. 
Morten havde igennem 
sit lærerliv på Præ-
stelundskolen mange 
tillidsposter både for 
personalet og for selve 
skolen.
Morten var i flere om-
gange konstitueret vi-
ceskoleleder, dette fordi 
han havde de førnævnte 
kompetencer, men også 
sin erfaring fra Gad-
bjerg. Morten var i man-
ge år lærerrådsformand 
og sluttede sit aktive 
arbejdsliv med at være 
tillidsmand. En stilling, 
han for medarbejdere og 
ledelse bestred på aller-
bedste vis.
Mortens interesse i 
elevernes trivsel var 
også kendetegnende 
for ham, det gjaldt hans 
interesse såvel for klas-
serne som for den en-
kelte elev.
Morten var i sit virke på 
Præstelundskolen en 
samlende person, som 
på en god og positiv 
måde prægede Præ-
stelundskolen og dens 
udvikling. 
Selv om Morten var 
blevet pensioneret, kom 
han tit på besøg og 
viste stor interesse for 
skolen.
Vi vil savne ham.
Vores tanker går til 
Inge, Julie, Kristoffer og 
Katrine.
Fra personalet på Præ-
stelundskolen, Brande

Fokus på
Dokumentar
Nyt webmateriale om dokumentarfilmens 
fortælleformer
Dokumentarfilmen vinder frem i mediebilledet. Derfor 
er det afgørende, at skolen giver eleverne redskaber 
til at forstå og forholde sig til dokumentargenrens 
fortælleformer. 

Det Danske Filminstituts nye undervisningsmateriale 
giver eleverne en forståelse for, at dokumentarfilm 
ikke skildrer den eneste ’sandhed’. At dokumentarfilm 
er skabt ud fra en personlig fortolkning af virkeligheden.  
Og at en dokumentarfilm skal analyseres og vurderes 
som en filmfortælling. 

Materialet giver eleverne faglige redskaber. Det styrker  
deres kendskab til dokumentargenrens fortælleformer,  
og til hvordan dokumentarfilmen påvirker os. 

Materialet er delt i to dele, der retter sig mod hhv. 
mellemtrin og overbygning. Det tager udgangspunkt 
i to gange syv dokumentarfilm, der alle kan ses på 
filmstriben.dk

Hent materialet gratis på  
dfi.dk/fokuspaadokumentar

dfi.dk/filmiskolen 
facebook.com/Film.i.skolen
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 Specialstillinger 
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 Lærerstillinger 

 www.hillerod.dk

Vi søger to engagerede og fagligt velfunderede lærere, som 
har godt humør og overskud.
er indstillet på et udvidet tværfagligt samarbejde over hele 
dagen 8-15/16.30 samt en del aftenmøder.

Vi kan, udover fastansættelse fra 1. marts, tilbyde dig
Intern videreuddannelse.
Gode muligheder for at få indflydelse på dit arbejde.
En skole som vægter at give eleverne en god faglig ballast, 
kombineret med sociale færdigheder.

Send din ansøgning til asla@hillerod.dk så vi har den senest 
mandag den 24. januar. Der afholdes ansættelsessamtaler 
tirsdag den 25. januar efter kl. 13.30. Ring på 7232 7600; 
så tilbyder vi en rundvisning, hvor vi fortæller dig mere om 
vores skoletilbud. Se et uddybet opslag mv. på   
www.harloese.skoleintra.dk

TO LÆRERE 
til Harløse Skole/KCV 

Lærer til 
Ungdomsskolen

Faste stillinger  
på Nærum Skole 

Vi har to faste stillinger i mellemskolen og udskolingen til 
besættelse snarest med følgende fag: Drengeidræt, fysik/
kemi, geografi, matematik, musik, natur/teknik og sløjd. En 
af stillingerne indeholder desuden pædagogisk IT-vejledning.

Nærum Skole er en 2-sporet skole med 445 elever fra 0. til 9. 
klasse samt 32 lærere, som arbejder i team omkring klasse-
trinnet. Der er gode udenomsarealer, og skolen ligger tæt på 
grønne områder og offentlige transportmidler.  

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Stillingerne er fuldtidsstillinger, og kun læreruddannede
kommer i betragtning. 

Yderligere oplysninger om stillingen og skolen kan fås enten 
på www.naerumskole.dk eller ved henvendelse til viceskole-
leder Jan Frank på telefon 45 80 05 16.

Ansøgning sendes til Nærum Skole, Fruerlund 9,
2850 Nærum eller pr. mail til naerumskole@rudersdal.dk 
senest fredag den 3. februar 2012.
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 Lederstillinger 

Vi skaber en foranderlig skole i en foranderlig verden, og vi tager ansvar for, at eleverne har de bedste muligheder for udvikling.

Arenaskolen er en skole:
som skaber optimale og progressive 
læringsmiljøer.
som er en udviklende arbejdsplads.
som fortsat udvikler den pro!l der allerede er 
en integreret del af vores virkelighed.

 
Som skoleleder er du skolens pro!l både in-
ternt og eksternt. Du skal være skolens visio-
nære leder, der fremmer innovation og fortsat 
udvikler skolens pro!l.

Vi søger en tydelig og handlekraftig leder, som 
kan inspirere, motivere og samarbejde. Samti-
dig skal du være nærværende og kunne bevare 
overblikket i hverdagen, således at elever, for-
ældre og medarbejdere føler tryghed og ople-
ver professionelt lederskab.

Vores forventninger til dig som skoleleder er, 
at du: 

har dit hjerte og erfaring forankret i 
skoleverdenen.

er en person, som ser muligheder og skaber 
retning.
er god til at inspirere, begejstre, udvikle og 
processtyre.

Vi tilbyder:
Engageret, kollegial opbakning.
En skole i rivende udvikling
En skoleorienteret kommune.

Fakta om Arenaskolen: 
Greve Kommune har gennem længere tid støt-
tet skolernes arbejde med at udvikle en pro!l, 
der bygger på faglighed og understøttes med 
fokus på idræt, kost og sundhed.

I indeværende skoleår har skolen fået en bety-
delig elevtilgang bl.a. i kraft af tiltag som det 
bevægelige klasselokale, udeskole, !re ugent-
lige idrætstimer på alle klassetrin, miniguider, 
madklub o. a.

Arenaskolen er en tosporet skole. En udvidet 
SFO til og med 4. klasse og specialgrupper fra 

0. 6. klassetrin. Skolen består af 52 ansatte og 
316 elever fordelt på 0.-9.klasse. Af kommende 
pædagogiske tiltag kan nævnes:

Udvikling i retning af kompetencebaseret 
holddeling
Faste, kendte rutiner gennem elevernes 
skoleforløb

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos 
skolechef Charlotte Groftved (tlf. 43 97 94 78)  
eller konstitueret skoleleder Nikolaj Trautner (43 
97 35 00) og evt. aftale besøg.

Ansøgere til stillingen må være indstillede på, at 
der foretages en lederpro!ltest i forbindelse med 
ansættelsen. Løn- og ansættelsesvilkår efter gæl-
dende overenskomst, herunder aftale om Ny Løn.

Ansøgningen sendes til arenaskolen@greve.dk 
senest onsdag d. 25/1 kl. 12.00

Der afholdes første ansættelsessamtaler man-
dag d. 6/2 og anden samtale fredag d. 10/2.

Handlekraftig skoleleder som kan træde ind på arenaen og videreføre den progressive udvikling.

Arenaskolen  
– på forkant både inde og ude!
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Otte tip på vej til et fast job
Det er okay at være initiativrig, men overdriv ikke, 

når du som løst ansat gør dine hoser grønne.

Læs mere på lærerjob.dk

Skoleleder til Rytterskolen 
i Randers Kommune

Randers Kommune søger ny skoleleder pr. 1. april 2012.

Skolen er tosporet på 0. – 9. klassetrin og en SFO med 
80 børn. Elevtallet er pt. 435.

Vi søger en skoleleder, der har lyst, mod, og evne til at 
lede en folkeskole i udvikling og fremdrift, og som kan 
håndtere en udstrakt selvforvaltning, er en inspirerende, 
initiativrig igangsætter indenfor det faglige, det pædago-
giske og det ledelsesmæssige rum.

Randers Kommune søger en tydelig leder, gerne med le-
delseserfaring, der går forrest, når der skal nytænkes, for-
andres og forankres. Vi forventer desuden, at du er tydelig 
og klar i din kommunikation såvel eksternt som internt.

Som en af de første vigtige ledelsesopgaver medvirker 
du ved ansættelse af skolens nye viceskoleleder.

På www.rytterskolen.dk og Randers Kommunes hjem-
meside kan du læse det uddybende stillingsopslag.

Oplysninger om stillingen kan fås hos skolebestyrelses-
formand Henrik Faarup på tlf. 5363 4376 eller skole-
chef Torben Bugge på tlf. 8915 1080/5156 2080.

Ansøgningen skal være Randers Kommune, Børn og 
Skole, att. Mette Lund på Mette.Lund@randers.dk i 
hænde senest fredag den 27. januar 2011 kl. 10.

Randers Kommune

www.furesoe.dk/job

Afdelingsleder til udskolingen 
– Solvangskolen i Furesø Kommune

På Solvangskolen er vi 750 elever, 60 lærere, 10 pædagoger, men vi mangler 
en ambitiøs og udviklingsorienteret afdelingsleder fra den 1. april.

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt folkeskole med fokus på 
teamarbejde. Vi er optaget af at skabe et dynamisk, kreativt og udvik-
lingsorienteret arbejdsmiljø, hvor vi understøtter medarbejdere, der har 
gode ideer og tager initiativ til skolens udvikling. Vi arbejder aktivt som 
ledelse på at skabe et humørfyldt og positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed 
og tillid er nøgleord i hverdagen.

I Furesø Kommune er et af de skolepolitiske mål, at ”alle børn og unge 
skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsæt-
ninger og som en del af sociale fællesskaber”. Det betyder, at inklusion er 
sat øverst på dagsordnen, og hvis du kan se dig selv være en vigtig brik 
og medspiller ift. at indfri ovenstående mål i tæt samarbejde med 
skolens lærere, pædagoger og ledelse, kan du med fordel søge stillingen.

Vi søger lige nu en afdelingsleder for udskolingen til at indgå i et dynamisk 
ledelsesteam, der vægter engagement, åbenhed, sparring og tillid højt, 
og hvor humor er en naturlig del af hverdagen. Ledelsesteamet består af 
en skoleleder, souschef og to afdelingsledere, som til sammen dækker en 
lærerstilling. Det betyder, at der i stillingen indgår undervisning enten 
som skemalagte timer eller som ressourceperson i omlagte uger.

Læs meget mere om jobindhold og Solvangskolen på furesoe.dk/job. 
Send din ansøgning senest 26. januar 2012.
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 Lederstillinger 

Vi vil sammen være en HEL skole - vil du gennemføre visionen 
sammen med os?

Lynghøjskolens skoleleder har valgt at gå på pension 1. maj 2012. 
Derfor søger vi en handlekraftig og visionær leder, der vil gå forrest i 
den spændende udvikling, der er igangsat de seneste år på 
Lynghøjskolen. 

Hvem søger vi?
Vi søger en dynamisk skoleleder, som, med afsæt i Roskilde 
Kommunes vision og målsætninger om at skabe en inkluderende 
folkeskole, kan udvikle skolen i samarbejde med skolens brugere og 
sikre Lynghøjskolen som en attraktiv skole.

I forlængelse af kommunens vision og målsætninger, arbejder vi 
bl.a. med at revidere vores nuværende vision for skolen.

Hvem er du?
Den ideelle ansøger er læreruddannet og er vant til at færdes i en 
politisk styret organisation. Dertil lægger vi vægt på, at du har ledel-
seserfaring samt har en lederuddannelse på diplomniveau - eller er 
i gang med én. 

Som leder er du god til at kommunikere og har en anerkendende til-
gang til alle skolens partnere.

Du er tydelig i handlinger, holdninger og beslutninger, og du drøfter 
og kvalificerer din ledelse i samarbejde med ledelsesteamet, perso-
nalet og skolebestyrelsen. 

Du har evnen til at definere og kommunikere den pædagogiske kurs 
og vil forankre den positive udvikling, som vi er i gang med. Samtidig 
har du modet og lysten til at vise og lede ad nye veje.

Med ansvaret for et betydeligt budget er det en forudsætning, at du 
har en solid strategisk/taktisk talforståelse. 

Sidst men ikke mindst, har du et stort hjerte for børns udvikling, vil-
kår og trivsel og vil altid tale børnenes sag. 

Hvad tilbyder vi?
Lynghøjskolen har længe arbejdet med selvstyrende teams, og i dag 
har vi en velfungerende og veldreven organisation med 11 selvsty-
rende lærerteams foruden to SFO-afdelinger.

Vi har i alt 78 engagerede og fagligt højt kompetente medarbejdere, 
men vigtigst er selvfølgelig vores 618 dejlige elever, der, udover sko-
learbejdet, er involveret i et væld af aktiviteter såsom kulturcrew, 
elevmæglere, venskabsklasser, bodsælgere.

På kontoret venter et engageret ledelsesteam bestående af en 
pædagogisk afdelingsleder, en administrativ afdelingsleder og 
centerleder for SFO, som forventer at indgå i et stærkt og fælles 
teamwork. 

Lynghøjskolens skole/hjemsamarbejde er bakket op af en aktiv og 
ressourcestærk forældrekreds.

Lynghøjskolen har en involveret skolebestyrelse, der ser frem mod 
at fortsætte bestyrelsesarbejdet med en ny kvalificeret sparrings-
partner.

Fakta om Lynghøjskolen
Lynghøjskolen er kendetegnet ved at være en udviklingsorienteret og 
velfungerende skole, hvor vi vægter både det faglige, sociale og 
praktiske indhold i alle fag.

Skolen er tresporet med årgangsteam og opdelt i en indskoling fra 
0.-5. klassetrin og en overbygning fra 6.-9. klassetrin. 

Lynghøjskolen ligger i Svogerslev 5 km vest for Roskilde. Byen har 
ca. 5.000 indbyggere og med centrum i skolens lokaliteter findes et 
rigt musik-, idræts- og foreningsliv. 

Skolen er beliggende i landlige omgivelser og fremtræder som en 
meget velholdt skole med rummelige faglokaler, teatersal, gode 
idrætsfaciliteter og grønne områder.

I skolens foyer udstiller såvel elever som professionelle kunstnere 
deres arbejder og i teatersalen opfører elever revyer og teaterfore-
stillinger. Skolen deltager også i aktiviteter i samarbejde med insti-
tutioner og foreninger i lokalområdet. 

Ansøgning
Ansøgning og bilag mailes til bku@roskilde.dk senest den 2. februar 
2012 mærket ”Skoleleder til Lynghøjskolen”. 

Løn og Ansættelsesforhold:
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst efter forhandling 
med relevant faglig organisation. Ansættelse sker på kontraktvilkår. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Skole- og Børnechef Lars Hansen, tlf. 4631 4111.
Pædagogisk afdelingsleder/souschef Birgitte Kjær Christensen, tlf. 
46 31 43 13. 
Formand for skolebestyrelsen Lars Sørensen, tlf. 4195 0093. 

Kontaktperson:
Hanne Tordenskjold Rahbek, Tlf.: 4631 4114
E-mail: hannetr@roskilde.dk

Ansøgningsfrist: den 2. februar 2012.

1. samtalerunde - den 9. februar 2012.
2. samtalerunde - den 16. februar 2012. 

Ansøgning sendes pr. E-mail til: bku@roskilde.dk

Skoleleder til Lynghøjskolen i Roskilde kommune

         www.roskilde.dk/meningsfuldtjob
Roskilde Kommune har et højt serviceniveau, hvor godt 7.600 medarbejdere servicerer 81.000 borgere. Vi er en arbejdsplads 
med et godt socialt miljø og mange udviklingsopgaver. Vi arbejder fortsat på at udvikle kommunen som en attraktiv arbejds-
plads. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
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jobannoncer
       FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lederstillinger 

Åby Skole, Aarhus Kommune

Engageret og samlende skoleleder
 Ansøgningsfristen er den 16/01/12

Net-nr. 8824

Grønvangskolen, Vejen Kommune

Afdelingsleder
 Ansøgningsfristen er den 19/01/12

Net-nr. 8857

Vallensbæk Kommune

Skole- og dagtilbudschef
 Ansøgningsfristen er den 12/01/12

Net-nr. 8820

IT-supportcentret, VIA University College, Randers Kommune

Pædagogisk it-supporter
 Ansøgningsfristen er den 16/01/12

Net-nr. 8864

Tårnbygårdsskolen, Tårnby Kommune

SFO-leder
 Ansøgningsfristen er den 09/02/12

Net-nr. 8856

Hornum Skole, Vesthimmerland Kommune

Skoleleder
 Ansøgningsfristen er den 30/01/12

Net-nr. 8853

Uddannelseshuset, PO, Helsingør Kommune

Konsulent for dansk, it og medier 
 Ansøgningsfristen er den 26/01/12

Net-nr. 8860

Danmarks Lærerforening, Københavns Kommune

Konsulent til ansættelsesret
 Ansøgningsfristen er den 12/01/12

Net-nr. 8850

Hillerød Kommune

Konsulent til skoleområdet i Hillerød
 Ansøgningsfristen er den 20/01/12

Net-nr. 8863

Ringkøbing-Skjern Kommune

Psykolog til PPF, Børn og Familie
 Ansøgningsfristen er den 17/01/12

Net-nr. 8868

Learnmark/Step 10, Horsens Kommune

Lærer til 10. klasse
 Ansøgningsfristen er den 18/01/12

Net-nr. 8859

Holmegårdsskolen, Hvidovre Kommune

Lærer til fastansættelse
 Ansøgningsfristen er den 16/01/12

Net-nr. 8851

Jægerspris Skole, Frederikssund Kommune

Lærer – Jægerspris Skole
 Ansøgningsfristen er den 12/01/12

Net-nr. 8813
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bazar
       IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Monaco/Roquebrune
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. www.rivieraen.
dk. 2 værelses lejlighed 
på den klassiske fr...
Telefon: 39403935

FLENSBORG FJORD 
- EGEN STRAND!
Fem meter til vandet! 
Skønt sommerhus m 
storslået panorama ud-
sigt. Overdækket teras-
se. 6 sovepl. 70m2. 18 
huls go...
Telefon: 40313306

Berlin
Familielejlighed midt i 
vestberlin udlejes - 2 min 
gang fra U-Bahn kon-
stanzerstrasse og 5 min. 
gang fra Kurfürste...
Telefon: 21436044

Feriehus i Småland, 
Sverige
Komfortabelt helårshus 
på 108 kvm nær Marian-
nelund til leje forår, som-
mer og efterår. Perfekt 
sted for frugtbar d...
Telefon: 25212812

3 v. andelsbolig 
København
Beliggende tæt på Utter-
slev Mose og skole er 77 
m2 stuelejlighed til salg. 
Andelsforeningen som er 
startet i 1975...
Telefon: 55546060

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 
specialformater med billede og 
tekst på folkeskolen.dk

Annoncer bragt her i 
bladet kan ses i deres fulde 
længde på folkeskolen.dk

Ferie/weekend lejlighed 
ved Dyrehaven
Da jeg er i sommerhus i 
alle weekender og ferier 
udlejer jeg min dejlige 3 
værelses lejlighed på 2. 
sal i Gentoft...
Telefon: 30293363

Forår og sommer 
i Sydspanien
Skønt byhus i den smuk-
ke bjergby Competa ud-
lejes. Huset er i 3 etager 
med bl.a. 2 gode sovevæ-
relser og tagterrass...
Telefon: 40371994

Sommerferie i 
Sydfrankrig
I malerisk middelalder-
landsby udlejes ældre, 
restaureret stenhus. Mo-
derne bekvemmeligheder. 
Dejligt landkøkken og...
Telefon: 97371788

Stressfri zone på 
Rømø/havudsigt
EKSKLUSIVT TIL BUND-
PRIS? Ferie, miniferie el-
ler weekend? Du kan leje 
et nyt og smagfuldt ind-
rettet feriehus i Hav...
Telefon: 51764750

Tøndermarsken
Lej en hyggelig nyreno-
veret marskgård fra 1738 
med direkte adgang til 
Vidåen midt i Tøndermar-
sken. Ro og fred. Gå...
Telefon: 74738604

Besøg Kbh, Spar hotel.
Villa i Humlebæk på ro-
lig lukket vej nær skov, 
strand, station og kunst-
museet Louisiana. 165 
m2. 30 min fra Kbh ...
Telefon: 50598696/60685251

VESTERØ - LÆSØ
Går turen til Læsø i 2012, 
så bestil sommerhus al-
lerede nu, hvor I selv kan 
bestemme periode. Rum-
meligt og nyrest...
Telefon: 4038 5642

Luksus i Berlin 
Luksuslejlighed på 1. sal 
udl. på feriebasis i Frie-
drichschain et af Berlins 
mest interessante omrø-
der.86 m2, tre...
Telefon: 20214190 

1/2 ødegård til salg
Idyllisk paradis i Sverige 
160 km fra Helsingborg. 
Original og autentisk øde-
gård fuld af charme og 
midt i skønne...
Telefon: 28450520

Forår i skønne 
Andalusien
Vi udlejer vores skønne, 
gamle byhus i Sydspa-
nien. Stort, charmerende 
hus med fantastisk ud-
sigt og alle facilitet...
Telefon: 20781416

Uspolerede Sicilien.
Lag romantikken blom-
stre i det lille sicilianske 
byhus m bl.a. badekar i 
soveværelset samt 2 små 
balkoner. bedst ...
Telefon: 98584018

Rækkehus i Spanien
Så er det tid til at sikre sig 
billige flybilletter til for-
årets helligdage og som-
merferien. Dejligt række-
hus 10 ...
Telefon: 62691674/60654548

3 værelses lejlighed 
i Grønnegården
Dejligt grønt kig, hvor 
man end ser hen - og tæt 
på Storcenter og S-tog. 
Gode parkeringsforhold. 
Velindrettet lej...
Telefon: 20334586

Ferie i København 
med søudsigt
Stor, lys og centralt belig-
gende lejlighed på Øster-
bro med fantastisk udsigt 
over søerne. Gode parke-
ringsmulighed...
Telefon: 26605258

rubrikannoncer

Stråtækt gård på Nyord ved Møn
På den naturskønne ø Nyord udlejer vi  

vores dejlige 3-længede gård midt i den  
idyliske Nyord By. Der er plads til 10 personer. 

Ugepris fra 3.000 kr.
Klik på: www.nyordgaard.dk

www.grouptours.dk
-en klasse bedre!

Tlf. 98 17 00 77

g
n

Tlf

g
n

Tlf

gwwww.g
-e

Tll

ww

Vendsyssel Lejrskole
Tilbyder:

Tlf. 98 88 72 65 · www.thiseladegaard.dk

Drosthuset Dyssegården, Fredensborg Kommune

Lærer til Dyssegården
 Ansøgningsfristen er den 13/01/12

Net-nr. 8829

Kirstinedalsskolen, Køge Kommune

Lærer til Kirstinedalsskolen
 Ansøgningsfristen er den 12/01/12

Net-nr. 8839

Strandvejsskolen, Københavns Kommune

Strandvejsskolen søger lærere
 Ansøgningsfristen er den 13/01/12

Net-nr. 8826

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Læsevejleder
 Ansøgningsfristen er den 19/01/12

Net-nr. 8844
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BERLIN
 Se alle rejser og bestil tilbud på smartphone: 
....se også www.alfatravel.dk

BUSREJSE - 3  dage/ 2 nætter fra kr.   .................698,- 
 
RUTEBUS - mindre grupper 3 dage/2 nætter....798,-
 
TOGREJSE - 4 dage/3 nætter fra kr.............. 1.268,-

FLYREJSE -3 dage/2 nætter fra kr. ..............1.338,- 
Ekstra nat fra kr. 85,- pr. person.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

“Berlin er noget nær det perfekte rejsemål 
for skolegrupper. Grupperne får rigtig 
meget for pengene, og alene byens ene-
stående historie er alle pengene værd... Vi 
laver nu rejser ned til 3 dages varighed.” 
Tommy Iversen, over 20 års erfaring med grupperejser

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

kr.  1.335,-
Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Huse fra 4-60 pers. Ialt 275 senge. 
Teltcamp, købmand, kro og lystbådehavn.

  Bilfri og børnevenlig økologisk ø midt 
i Limfjorden

  Lejrskole og kurser med eller uden 
pension

  Veludstyret biologisk feltlaboratorium
  Lejrskolemappe med historie, biologi, 

geografi og opgaver

Åbningsperiode i 2011: 
15. april – 16. oktober

Tlf. åben hele året: 
9867 6362

e-mail: livo@livo.dk
www.livo.dk

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59
timj@team-benns.com

MED FLY 5 DAGE /4 NÆTTER 
i !ersengsværelse på hostel

 

 pr. person

fra kr.
SUPERPRIS

» De bedste

grupperejser 

i Europa «

– ring efter gratis katalog

“BUS FOR 

Godt nyt-år!

STORBYERNE

STORBRITANNIEN

NORDEN 

Færøerne, Island, Grønland

TEL 96 55 85 00
WWW.SMYRILLINE.DK

Se mere på www.smyri l l ine.dk/studietur
og følg os på facebook.com/smyri l l ine.dk

SMYRIL LINE DANMARK ·  OFFICE@SMYRIL-LINE.DK

Skibsrejse fra Hirtshals til Færøerne tur/retur 
på cruise færgen Norröna. 3 overnatninger/4-
dages ophold på vandrer hjemmet i Tórshavn.

LEJRSKOLE 2012

PRIS PR. PERS. I ALT
V/MIN. 15 PERS. KR. 1.095*,-
* op til 26 år. Rejseperiode 07.01-15.06 & 25.08-30.11 2012.

VI ER GERNE BEHJÆLPELIG MED
AT ARRANGERE GUIDEDE UDFLUGTER

FÆRØERNE

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 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 Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
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 Skoleleder-Nyt.

DANMARKS LÆRERFORENING
Vandkunsten 12 • 1467 København K
Telefon 3369 6300 • Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Lærer Hans Ole Frostholm

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

SERVICELINJEN, 
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan henven-
de dig med et problem, kan du ringe til service-
linjen. Her kan du få oplyst, om du skal henven-
de dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., 
om kredskontorets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.
Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klok-
ken 8.30 til 16.00 og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, økonomiske 
og tjenstlige forhold skal ske til den lokale 
kreds.
Til sekretariatet i København kan man henven-
de sig om konkrete sager om arbejdsskader og 
psykisk arbejdsmiljø, om medlemsadministra-
tion, låneafdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på telefon 3369 
6300, eller der kan ansøges direkte på vores 
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente og beregne dit lån 
på: www.dlf-laan.dk

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Hyggelige oplevelser i vinterlandet...

Se også vores andre  
skønne tilbud på 
sinatur.dk/tilbud  

fx en lækker  
winemakers dinner  

på Gl. Avernæs...
 

Find os på Facebook (facebook.com/sinatur) og bliv vores ven, eller skriv dig op til at modtage vores nyhedsbrev på sinatur.dk 

Der venter mange spændende oplevelser på Sinaturs hoteller i vinterferien.  
Blot roen, stilheden og tiden med dem du holder af, kan trække tankerne  
længselsfuldt hen til uge 7 og 8. 

Dato: Tilbuddet gælder i uge 7, og på nogle hoteller i uge 8 (13.-26. februar)
Du får: 2-retters menu, kaffe & lidt sødt, overnatning og lækker morgenbuffet.

DLF Pris fra: kun 504 kr. pr. pers. i mini dobb.vær. på Gl. Avernæs

Se tilbuddet og book her: sinatur.dk/dlf
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uskolet 

3.c’s elever vægrer 
sig ved at spise læ-
rers medbragte kage: 
»Erfaringen siger, at 
læreres hygiejne lader 
meget tilbage at øn-
ske«, lyder begrundel-
sen fra Emilie V.

Valdemar K vil ikke i 
bad efter idræt. Han 
ville heller ikke have 
idræt. 

Kønsorgan på tavle 
er faktisk ret godt 
tegnet, indrømmer 
billedkunstlærer.

Håbløs kopimaskine 
kører pludselig upå-
klageligt flere timer 
under lærerjulefro-
kosten.

19 år efter at han 
blev hånet på vej op 
ad ribben, er Klumpe-
Klaus nu endelig selv 
idrætslærer.

A L T  F O R  K O R T E

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 6

FOR KORTE NYHEDER

»Dagspressen har bare ladet mig spytte et middelmådigt 
discountdebatindlæg ud«. 

Sådan skriver en nittenårig studerende, der ærgrer 
sig over, at aviserne ikke udfordrer unge mennesker, 
der gerne vil mene noget om uddannelsessystemet. 

»Der er slet ikke blevet stillet krav til mig«, for-
tæller den unge mand. 

»Jeg oplevede aldrig, at avisen sagde: ’Det er 
simpelthen for tyndt, gå hjem og skriv det om’. 
Tværtimod fik jeg at vide, at det da bare er super 
fedt med en ung, der brokker sig over, at folkeskolen 
har gjort ham dum«. 

Debatskribenten bedyrer, at han har en IQ på et 
eller andet og er begavet med en ualmindelig velta-
lenhed. 

»Men sandheden er, at hvis man har det, behøver 
man ikke at kunne se særligt nuanceret på noget som 

helst, hvis man gerne vil i avisen«, fortæller debattøren, som 
ikke engang rigtig gad gøre noget ud af sit indlæg.

»Jeg følte mig slet ikke motiveret. Jeg skrev bare det, jeg vidste, de 
ville have«. 

Uanset hvad har debatindlægget affødt heftig diskussion – en diskussion, 
den unge mand dog ikke har orket at følge med i, for som han siger: 

»Mennesket laver ikke mere end nødvendigt, hvis nødvendigt er godt 
nok«.  

Undervisningsdifferentiering har været skolens bæ-
rende princip i næsten 20 år, men for de fleste læ-
rere er det stadig et vanskeligt princip at praktisere. 
Derfor foreslår Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) 
nu, at man i skolerne indfører undervisningsdifferen-
tieringdifferentiering. 

»Der er et tydeligt behov for, at vi differentierer 
undervisningsdifferentieringen«, forklarer en medar-
bejder i Eva. 

»I praksis har det vist sig ufrugtbart at lave un-
dervisningsdifferentiering på samme måde overalt. 
Undervisningsdifferentiering bør i så vidt omfang 
som muligt være tilpasset den enkelte undervisning«, 
forklarer talsmanden. 

»Det er en grundlæggende tanke i ideen om intel-
ligent undervisningsdifferentieringdifferentiering, at 
undervisningen differentieres efter særlige kriterier, 
eller som vi kender det fra for eksempel intelligent 
trafikreguleringregulering efter omstændighederne«. 

Eva forklarer den langsomme udvikling af under-
visningsdifferentieringdifferentiering med, at lærerne 
og skolerne ikke har fået tilstrækkeligt med hjælp til 
at fatte en hujende fis af, hvad alle disse ord betyder. 

EVA: Der er behov for 
undervisningsdi!eren-
tieringdi!erentiering

ELEV: »JEG BLEV ALDRIG  
UDFORDRET AF AVISEN«

Foto: Istock
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