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HURTIG, ENKEL OG AUTOMATISK 
INDBERETNING AF ELEVERNES
TESTSVAR TIL SSI

skoler bruger allerede
KMD COVID-19 Portal 

Vi håndterer ugentligt400+
100.000+ 

testsvar fra skoler 

Få hurtigt svar ind i coronapas
Minimer risikoen for fejl

Frigør ressourcer

Det tager max. 3 dage
fra bestilling til,

I er oppe at køre

Intet opstartsgebyr
Ingen minimumsbetaling

Kun betaling pr. test

Per Dahl Jensen 
PDJ@kmd.dk  
+45 4460 1867

Johan Møller 
OEL@kmd.dk 
+45 4460 2744

Læs mere på kmd.dk/testportal 

Kontakt os og få et konkret tilbud 
til din skole:



F o l k e s k o l e n   0 8   2 0 2 1   3 

Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Ytringsfrihed – det er 
noget, vi lærer eleverne 

Vi vidste det egentlig godt på Folkeskolens redaktion. Der er flere og 
flere lærere, som nødigt vil udtale sig kritisk om forhold i folkesko-
len. Under halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse i Folkeskolens 
Lærerpanel kan ubetinget svare ja til, at de frit kan blande sig i den 
offentlige debat. Resten er ramt af dårlige erfaringer eller har hørt 
om uheldige kolleger.

Nogle af eksemplerne i undersøgelsen er helt groteske. Som den læ-
rer, der fik en tjenstlig kritik, fordi hun har “liket” noget på Facebook. 
It-problemer, inklusion og politiske forhold i skolevæsenet er andre 
relevante emner, som lærere får kritik for at have bragt op offentligt. 
Man kan ikke fortænke nogle lærere i at mene, at det er sikrere at 
holde snuden for sig selv. 

Hvad sker der? Har vi helt glemt idealet om den herredømmefri 
samtale, som er en forudsætning for demokratiet? 

Sociolog Rasmus Willig, mangeårig forsker i især offentligt ansat-
tes ytringsfrihed, mener, at konkurrencen mellem skolerne betyder, 
at kritik bliver ugleset. Men det bør ikke standse den enkelte lærer 
eller leder. 

 Det er naturligvis godt at kende reglerne, så man ikke kommer 
til at afsløre noget fortroligt eller begynder at lyde, som om man 
udtaler sig som andet end privatperson, hvis man siger noget om sin 
arbejdsplads offentligt. Man skal selvfølgelig også holde en ordent-
lig tone. Men at åbne munden kan aldrig være udtryk for mangel på 
loyalitet. Tværtimod.

Skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demo-
krati. Det er ikke bare noget, eleverne skal undervises i. Det gælder 
også for lærerne.

Som lærer – og skoleleder – er man specialist i folkeskolen. 
Derfor er det faktisk ens pligt at deltage i debatten om folkeskolen. 
Hvem ellers?

Det er i alles interesse. Som skoleledernes formand siger, ved lede-
re godt, at man leder bedst, hvis man har fået at vide, hvad der fore-
går. Det samme gælder forvaltningen og politikerne. Og hvis det ikke 
står krystalklart for alle, må fællesskabet i form af kollegerne eller 
Danmarks Lærerforening (DLF) træde til og forsvare den enkelte. 

For nu er der snart kommunalvalg, og det er vigtigere end nogen-
sinde, at lærerne bringer virkeligheden ind i den politiske samtale. 
Det er der hårdt brug for.

Som lærer – og skoleleder – 
er man specialist i 
folkeskolen. Derfor er det 
faktisk ens pligt at deltage i 
debatten om folkeskolen. 

At åbne munden kan aldrig 
være udtryk for mangel på 
loyalitet. 
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"Lige nu ved de slet 
ikke, at de lærer 
matematik. De tror bare, 
at de leger". Trivelses- 
og bevægelsesforløb 
begejstrer i børnehave-
klassen på Højslev 
Skole.

Folkeskolens Lærerpanel føler 
sig i vidt omfang intimideret 
til ikke at ytre sig kritisk om 
skolen, eller de vælger at tie 
på grund af en tavshedens 
kultur.  
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Historien lever lige uden for 
klasseværelset. Det har lærer 

Gitte Alstrup opdaget på et 
efteruddannelsesforløb.



Bliver du mobbet  
af dine elever? 

Lærer Sarah Lindemann Thøgersen  
har droppet idrætsøvelser på skærmen 
efter krænkende oplevelser med elever 
i det virtuelle rum. Digital chikane kan 
være nedbrydende for lærere og skal 
tages alvorligt, siger mobbeforsker  
Eva Gemzøe Mikkelsen. Det har du  
måske læst om i fagbladet Folkeskolen.

Nu får du mulighed for at stille spørgs-
mål til både læreren og forskeren på 
Folkeskolens virtuelle læsermøde den 4. 

maj klokken 16 til cirka 17.30 på Teams.  
Her vil vi sammen blive klogere på, 
hvordan man kan undgå virtuel lærer-
mobning, og hvad man skal gøre, når 
skaden er sket. 

Du kan tilmelde dig det virtuelle  
læsermøde ved at sende en mail til  
folkeskolen@folkeskolen.dk senest den  
3. maj. Skriv læsermøde i emnefeltet,  
så vil vi sende dig et link til arrange-
mentet. Samtidig deltager du også i  
konkurrencen om et par gode flasker vin. 

VIRTUELT LÆSERMØDE

Folkeskolens journalist Maria Becher Trier er vært ved arrangementet.
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 VIGTIGE

I Undervisningsministeriet sidder en 
socialdemokratisk minister, der vil have 
gennemført de NATIONALE TEST, og i 
Holbæk Kommune en socialdemokratisk 
borgmester, som helst vil slippe for dem.

Lovgivningen giver kommunen ret til at 
droppe nationale test per 15. maj som led i 
regeringens frihedsforsøg. Da testperioden 
i dette skoleår på grund af corona er 
forlænget ind i juni, kan skolerne altså 
slippe, også selv om kommunen først 
trykker på frihedsknappen for skolerne i 
det nye skoleår.

”Resten af frihedsforsøget starter som 
planlagt til august. Det bliver på den måde 
de enkelte skoler, der skal beslutte, om de vil 
tage de nationale test eller ej. Min holdning 
kender I", skriver Holbæks borgmester, 
Christina Krzyrosiak Hansen, på Facebook. 
Esbjerg har som den anden kommune i 
frihedsforsøget valgt samme løsning.

Elastik er der også i regeringens beslutning 
om, at afgangselever nu må komme i skole i 
80 PROCENT af tiden. Det betyder nemlig 
ikke, at 20 procent af eleverne skal blive 
siddende hjemme bag skærmen. Ifølge 
retningslinjerne skal skolerne så vidt muligt 
sikre, at 80 procent af eleverne møder op 
hver uge, men det må altså gerne ske ved, at 
alle elever møder op fire dage og er hjemme 
den femte.

"Dette indebærer, at man godt kan have 
et højere fremmøde, hvis det er af hensyn til 
ikke at skulle dele klasser eller årgange op", 
lyder det i retningslinjerne.

Og vi bliver ved det med fleksibiliteten. Den 
skal ifølge formand for Danmarks Lærerfor-
ening Gordon Ørskov Madsen også gælde 
sommerens AFGANGSPRØVER. Han 
foreslår, at skolerne får lov til at beslutte, 
om de vil gennemføre eksamener eller 
anvende standpunktskarakterer. Der er 
nemlig stor forskel på, hvordan afgangsele-
verne har modtaget undervisning, siden 
politikerne besluttede at skære antallet ned 
til fire prøver.

”Det er jo ude på den enkelte skole, vi kan 
finde ud af, hvor vores elever er, og hvilken 
tilstand de er i – og hvad der er rimeligt over 
for dem”, siger lærernes formand. 

1

3

2

Redigeret af: abr@folkeskolen.dk

Mest læste:
Sådan må skolerne tolke 
"80 procents fremmøde"

Mest debatterede:
Dannelse og Dewey

Succes med rullende 
skolestart
I stedet for fælles skolestart starter eleverne på 
Nordals Skolen og Nørreskov-Skolen i børnehave-
klasse enten 1. marts, 1. august eller 1. november. 
Det giver færre skoleudsættelser, bedre trivsel og 
flere faglige succesoplevelser, viser evaluering. 
Bagsiden er, at der i 3. årgang er stor spredning i 
elevernes faglige niveau. 
Foto: iStock

Udsatte elever  
halter efter
Skoleeleverne fra udsatte boligområder i København 
har markant højere fravær og scorer lavere i nationa-
le test end deres jævnaldrende i resten af byen, viser 
en ny kommunal analyse. ”Rystende læsning”, mener 
Jens-Kristian Lütken fra Venstre i København.
Foto: iStock
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På grund af coronaudbrud og høje lokale smittetal har 9. årgang på H.C. 
Andersen Skolen i Odense-bydelen Vollsmose været hjemsendt i fem 

måneder i dette skoleår, men fra onsdag den 21. april er de tilbage fire dage 
om ugen. Amar og Ilknur var glade for gensynet med deres lærer, Jonas 

Callesen – og Leika, der har været frivillig skolehund på H.C. Andersen Skolen 
siden 2015. Men de håber, eksamen bliver aflyst.
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Skulle nogle fejlagtigt mene, at ældre 
mennesker ikke er omstillingsparate og 
ikke gerne vil fortsætte med at arbejde 
langt op i årene, burde de møde 78-åri-
ge Erling Grøn-Jensen. 

Han har været lærer siden 1968. Lige 
nu underviser han 8.b i matematik, 
historie og geografi, er koordinator 
for udskolingsteamet, mentor, skaffer 
praktikpladser og har lige overtaget 

klasselærerfunktionen fra en syge-
meldt kollega på Vemmedrupskolen i 
Køge Kommune.

Selv om han fylder 79 år til decem-
ber, regner han bestemt også med at 
føre sin nuværende 8.-klasse op til 
eksamen næste år: "Det har jeg givet 
håndslag på, så selvfølgelig gør jeg 
det", siger han. 

”Jeg nyder at undervise, og  
det er fantastisk at have med  
teenagebørn at gøre”.

LÆRERLIV

Erling Grøn-Jensen

Udskolingslærer på 
Vemmedrupskolen
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Eleverne fra Gellerup Sogn kan trods lokal nedlukning stadig gå 

gennem porten og i skole i nabosognet, der hører til samme 

skoledistrikt. Foto: iStock
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  ”Jeg har taget 
visir på for  
første gang”

"Jeg har for første gang i dag taget et visir på. Jeg har 
indtil nu undladt at bruge det, fordi jeg ikke mener, at 
det er foreneligt med min pædagogiske tilgang. Men i 
dag har jeg altså valgt at tage det på for at begrænse 
min egen smittefare".

Ifølge Andreas Ravn Skovse er problemet de geografi-
ske grænser, nedlukningsmodellen indeholder: "Det er 
en beslutning, som jeg og mine kolleger simpelthen ikke 
kan forstå. Vores skole spænder jo over to sogne, og der-
for giver de her nedlukninger ingen mening".

Mandag den 19. april åbnede Sødalskolen i Gellerup vest 
for Aarhus ikke om morgenen. Gellerup Sogn er nemlig 
lukket ned på grund af den automatiske nedlukningsmodel, 
der trådte i kraft den 12. april, og det betyder blandt andet, 
at sognets eneste skole – Sødalskolen – er lukket ned.

Men lukningen af skolen møder nu kritik fra både 
rådmand for Børn og Unge i Aarhus Thomas Medom og 
lærer på naboskolen Ellehøjskolen Andreas Ravn Skovse. 
Sognegrænserne, som er afgørende for, hvilke skoler der 
lukker, og hvilke skoler der forbliver åbne, følger nemlig 
ikke skoledistrikterne.

I den aktuelle situation i Aarhus betyder det, at flere 
elever bosat i Gellerup Sogn fortsat får lov til at komme 
i skole, da de grundet skoledistrikterne er tilknyttet 
Ellehøjskolen i Hasle Sogn. Modellen vækker derfor be-
kymring blandt lærerne på Ellehøjskolen, som forbliver 
åben, selv om coronasmitten har lukket det sogn, hvor 
en del af eleverne bor, ned, lyder det fra lærer på skolen 
Andreas Ravn Skovse.

Ifølge genåbningsplanen skal der ske 
automatiske lokale nedlukninger af blandt 
andet skoler, når smittetallene i et sogn når 
over et vist niveau. Det har ført til, at flere 
skoler og gymnasier har måttet lukke, på 
trods af at der ikke var konstateret et ene-
ste smittetilfælde blandt eleverne.

I Folketingets spørgetime den 21. april 
ville Venstres Kenneth Mikkelsen vide, 
om undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil (Socialdemokratiet) finder det 
rimeligt, at ”skoler uden smittetilfælde skal 
sende deres elever hjem til onlineunder-
visning, alene fordi skolen eller dele af den 
ligger i et sogn, hvor der er høj smitte". 

Ministeren fastholdt, at der er god grund 

til fortsat at gøre brug af den automatiske 
nedlukning: "Hvis der er noget, der clasher 
med en pandemi, så er det godt nok et 
uddannelsessystem, hvor man typisk plan-
lægger med en étårig horisont som mi-
nimum, og det vil sige, at det her med at 
have meget korte horisonter, og at der ikke 
er forudsigelighed, det er faktisk noget af 
det værste for uddannelsessektoren".

En forudsigelighed, som ifølge ministeren 
sikres med nedlukningsmodellen. Desuden 
pointerede ministeren, at flere skoler trods 
alt åbner: ”Når Ishøj kommer tilbage i sko-
le, selvom flere sagde, at de ikke ville vende 
tilbage, så er det jo, fordi den automatiske 
nedlukning har været effektiv".

Den automatiske nedlukning af  
skoler følger sognegrænser i stedet  
for skoledistrikter. Et "ulogisk"  
system, lyder kritikken fra lærer.

Automatisk 
nedlukning skaber 

forudsigelighed
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 “Det eneste, medarbejderne 
ikke kan rokke ved, er, at vi 
laver en ny type ledelse”.

 “Vi skal lade være med 
at stikke folk blår i øjnene 
i forhold til præcise datoer”.

 “Hvad vil det sige at være 
undervisningsparat under 
fjernundervisningen?”
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JA TIL NY  
OVERENSKOMST

Lærerne har fået en ny overenskomst, og det 
er sket med hele 85,75 procent jastemmer. 
Alligevel går lærernes formand, Gordon Ør-
skov Madsen, ikke længere end at kalde det et 
“pænt stort ja”. For med en valgdeltagelse på 
59,3 procent var der rigtig mange lærere, der 
ikke stemte. 

“Jeg er glad for, at det blev så markant et ja, 
og at vi trods alt fik en stemmedeltagelse, der 
var okay. Til trods for at der er mange, der er 
optaget af coronaomstillinger og nye måder at 
arbejde på”, siger Gordon Ørskov Madsen.

I alle kommuner på nær økommunerne 
Fanø og Samsø var der et flertal af jastemmer. 
På Fanø stemte et flertal nej, mens der var lige 
mange ja- og nejstemmer på Samsø.

DLF-lærerne på det statslige område har 
også stemt ja til en ny overenskomst. Her 
stemte 73 procent ja. 41,7 procent af DLF’s 
omkring 1.200 statsansatte medlemmer deltog 
i denne afstemning.

 
LAVESTE VALGDELTAGELSE  

SIDEN 2011

Lærerforeningen skal ti år tilbage for at finde 
en lavere valgdeltagelse. I 2011 deltog kun 
halvdelen af lærerne i afstemningen om et 
overenskomstforlig, som i kølvandet på fi-
nanskrisen gav lærerne en reallønsnedgang. 
Dette forårs lave deltagelse kommer efter, at 
rekordmange lærere ellers har deltaget ved de 
to seneste urafstemninger. Lærerformanden 
er dog ikke overrasket over, at mange lærere 
ikke stemte denne gang. 

“Medlemmerne er fyldt op med problem-
stillinger, der handler om, at man er enormt 
presset i den arbejdssituation, man er i, og at 
man skal omstille sig hele tiden på grund af 
coronapandemien. Den anden forklaring er, at 
arbejdstiden var på spil i 2015 og 2018, fordi 
vi havde fået indgrebet i 2013. Derfor var der 
en ekstraordinær interesse for overenskomst-
forhandlingerne”.

Gordon Ørskov Madsen understreger, at over-
enskomstresultatet ikke løser alle problemer.

“Vi har en udfordring, der hedder, at vi 
skal have arbejdstidsaftalen til at fungere. Det 
er vi godt på vej med. Folkeskolen og andre 
undervisningsområder skal have større frihed 

til at skabe god undervisning til præcis de 
elever, man har. Der skal større frihed ud på 
skolerne. Det er velkendte problemstillinger 
med skoledagens længde og nationale test, vi 
skal have ændret. Der er masser af udfordrin-
ger foran os. Det skal vi tage helt alvorligt. 
Det tror jeg også er noget af det, som de, der 
har valgt at stemme nej, giver udtryk for”.  

Med den nye overenskomst får lærerne over 
de næste tre år generelle lønstigninger på 5,29 
procent. Lærernes fritvalgstillæg, som lærerne 
kan vælge at få udbetalt som en del af deres 
månedsløn eller indbetalt til deres pensions-
ordning, forhøjes fra 0,83 til 1,38 procent. 
Samtidig er der forhandlet særskilte lønstig-
ninger til børnehaveklasselederne, vejledere 
på Ungdommens Uddannelsesvejledning, ik-
kelæreruddannede i Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, professionsbachelorer i ernæring 
og sundhed samt skolelederne. 

bje@folkeskolen.dk

ORD Sebastian Bjerril

Med tæt på 86 procent jastemmer blev det et stort 
ja til en ny overenskomst til folkeskolelærerne, men 
valgdeltagelsen var den laveste i ti år.

2021201820112005 2020

(A20)

2015200820021999

Færre lærere valgte at stemme i år
Stemmeprocent ved lærernes overenskomstafstemninger i perioden 1999 til 2021.

76,5 % 75,4 %

56,8 %
50,5 %

77,8 % 77,8 % 77,8 %

59,3 %59,1 %

(mæglingsforslag)
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FAGLIGE DAGE FOR 4.-6. KLASSE PÅ ÅBNE HVERDAGE FREM TIL D. 11. JUNI.
Hvordan opleves tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene? 

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fisk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge  

til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale.
Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

OPGAVERNE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE FÆLLES MÅL

FAGLIGHED & FORNØJELSE I TIVOLI

LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

KUN 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS

Med en stemmeprocent på henholdsvis 25 og 
33 stod folkeskolelærerne på Langeland og 
Ærø for den laveste valgdeltagelse ved over-
enskomstafstemningen. Sammen med lærerne 
ansat i Svendborg Kommune er de medlem-
mer af den lokale lærerforening Øhavets Læ-
rerkreds. Ifølge kredsformand Lone Clemme-
sen bør den meget begrænsede valgdeltagelse 
ikke ses som et udtryk for, at lærerne er 
utilfredse med overenskomstresultatet. 

“Hvis lærerne var utilfredse, ville de 
have stemt nej. Det har vi set ved tidligere 
afstemninger. Jeg tror, at en af årsagerne er, 
at løn simpelthen ikke har samme interesse 
som arbejdstid”, siger hun, med henvisning 
til at aftalen denne gang ikke omhandlede 
arbejdstid, fordi lærerne indgik en central 
arbejdstidsaftale sidste år i august.

Ligesom på Langeland og Ærø var der 
også mange Svendborg-lærere, der ikke 
stemte. Her stemte kun halvdelen. Lone 
Clemmesen fortæller, at det også kan hænge 
sammen med, at kredsen ved denne afstem-
ning har gjort en mindre indsats for at få 
lærerne til at stemme. 

“Normalt laver vi et valgbarometer, så 
man kan se, hvor mange der har stemt på 
hver skole, og der bliver udlovet morgenmad 
til skolen med den højeste deltagelse. Det har 
vi ikke gjort denne gang, fordi vi kan mærke, 
at der er metaltræthed herude efter et hårdt 
år. Og ude på skolerne er man i fuld gang 
med at udmønte den nye arbejdstidsaftale og 
planlægge næste skoleår”. 

bje@folkeskolen.dk

Kreds: Sløj valgdeltagelse  
skyldes metaltræthed

5 STØRSTE JA’ER
I Læsø Kommune stemte 100 procent ja.
I Assens Kommune stemte 95 procent ja.
I Fredensborg Kommune stemte 95 procent ja.
I Morsø Kommune stemte 95 procent ja.
I Billund Kommune stemte 94 procent ja.

… OG 5 MINDSTE
I Fanø Kommune stemte 35 procent ja.
I Samsø Kommune stemte 50 procent ja.
I Langeland Kommune stemte 61 procent ja.
I Egedal Kommune stemte 67 procent ja.
I Vallensbæk Kommune stemte 68 procent ja.
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Børnehaveklassen

TILBAGE TIL 
BEVÆGELSE 
OG LEG ORD Freja Grooss Jakobsen

FOTO Bo Amstrup

Cornellia løber tilbage til sin plads i 0.a’s 
klasselokale på Højslev Skole. I hånden hol-
der hun de to billedkort, hun netop har hentet 
i den anden ende af lokalet. Snart lander hun 
hos sine tre holdkammerater, så spillet, de alle 
fire er samlet om, kan fortsætte.  

Alle dyrene i Diggi-land har nemlig mistet 
deres gode humør, og i børnehaveklasserne 
på Højslev Skole i Skive Kommune er man 
fuld af godt humør i gang med at gøre dyrene 
glade igen. I dag er det Albert And, der skal 
have hjælp. For at anden igen kan rappe, skal 
eleverne gennemføre Matemadiggi-spillet. Og 
det er netop dét, som får klasselokalet til at 
summe lige nu.  

Tilbage på sin plads viser Cornellia sit hold, 
at hun i sin ene hånd gemmer et billedkort 
med en ananas til seks kroner og i den anden 

hindbær til fem kroner. I fællesskab regner 
de fire klassekammerater ud, at det bliver 11 
kroner i alt, og sidemanden slår et nyt slag 
med terningen og rykker nogle felter på spille-
pladen, der ligner en håndboldbane.

DANS BAG BORDENE
Denne uge er der emneuge på Højslev Skole. 
Og i børnehaveklassen har man valgt at bruge 
hele den omlagte uge på at dykke ned i Dig-
gi-universet, som er et undervisningsforløb fra 
idrætsorganisationen DGI. Selv om undervis-
ningsforløbet er bygget op omkring håndbold, 
har det alligevel ikke ret meget med bold-
spillet at gøre, fortæller børnehaveklasseleder 
Helle Alice Juul Olesen: 

“Det handler mere om samarbejde, bevæ-
gelse og trivsel. Og det er lige præcis det, som 

eleverne har brug for lige nu, hvor de vender 
tilbage efter fjernundervisning og corona”.

Forårssolen rammer klasseværelset, og Hel-
le Alice Juul Olesen må trække gardinerne for, 
før hun sætter en lille dansevideo i gang på 
whiteboardet. Nu skal der danses Diggi-dans. 

Eleverne står klar bag hver sin stol og ven-
ter i spænding på at gentage trinene til den 
efterhånden velkendte Diggi-dans. Danseru-
tinen er blevet gentaget hele ugen. Enten for 
at sætte timen i gang eller give klassen et lille 
brain-break. 

Eleverne laver sprællemænd, skiløb og 
drejer rundt om deres sidekammerater i fælles 
takt til musikken.

“Prøv at lægge hånden på hjertet. Kan I 
mærke det banke?” spørger Helle Alice Juul 
Olesen, mens eleverne lægger deres hånd 

I børnehaveklassen på Højslev Skole er man endelig kommet tilbage i 
klasseværelset. Skemaet er proppet med bevægelse, trivsel og samarbejde. 
Og det er lige præcis, hvad eleverne har brug for nu, lyder det fra 
børnehaveklasselederen. 
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I undervisningsforløbet er indbygge en stafet, hvor eleverne skal løbe op og hente to billedkort, hvis de slår en sekser med terningen. 

mod brystet og nikker som svar på lærerens 
spørgsmål. 

Og eleverne elsker at danse. Der bliver grint 
højlydt hele vejen fra de bagerste pladser, 
mens de to piger i håndbolduniformer på skær-
men guider eleverne igennem dansetrinene. 

“Det er sjovt at lære med Diggi, men det er 
ekstra sjovt at danse”, fortæller Lærke, da hun 
igen har fået vejret. 

AT HILSE MED ØJENKONTAKT
Bag alle elevernes stole gemmer sig en lille 
pose med et hæfte og en tennisbold. To ting, 
eleverne skal hive frem flere gange i løbet af 
denne uge i Diggi-dyrenes tegn. Ligesom Dig-
gi-dansen er der nemlig flere ting, øvelser og 
aktiviteter, som bliver gentaget under hele for-
løbet. En af de aktiviteter er en Diggi-hilsen.

Diggi-hilsenen er hemmelig for resten af 
skolen, og ligesom de bandanaer, som både 
elever og lærere i børnehaveklassen på Høj-
slev Skole har iført sig, markerer den, at de er 
et hold. Et hold med en hemmelig hilsen, som 
kun de kender til. 

Eleverne i 0.a går i gang med at hilse på 
deres sidemakker. De giver hånd, highfives og 
griner. Men det er ikke alle i klassen, der husker 
at kigge deres sidekammerat i øjnene, mens der 
hilses, opsnapper Helle Alice Juul Olesen.

“Hey, 0.a! Lad mig lige vise jer noget. Kan 
du lige komme med mig herop, Anton”, siger 
hun, mens hele klassen vender sig mod tavlen. 

“Hvordan tror I, at Anton oplever det, når 
jeg hilser på ham sådan her?”

Helle Alice Juul Olesen går i gang med 
at Diggi-hilse på Anton, mens hendes øjne 

Koncentrationen er i topform, mens eleverne slår 
med terningen og hopper rundt på en spilleplade 
inspireret af en håndboldbane.
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Børnehaveklassen

FAGLIGE NETVÆRK 
Vær med i fællesskabet på 
folkeskolen.dk/børnehaveklassen

Eleverne er blevet rutinerede i 
at foretage en Diggi-hilsen. En 
Diggi-hilsen består af en række 
fagter og giver også eleverne 
en lektion i, hvordan man 
hilser ordentligt på hinanden, 
forklarer børnehaveklasseleder 
Helle Alice Juul Olesen. 

Et fast tilbagevendende element under Diggi-forløbet er Diggi-dansen. Her skal eleverne op af 
stolene, lave sprællemænd og danse med hinanden.

Grøntsags- og frugtkortene i spillet har 
forskellige priser, og eleverne skal sammen 
regne den samlede pris ud.
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flakker rundt i resten af lokalet, og en skov af 
hænder rejser sig i klassen. 

“Det er uhøfligt”, forklarer Lauritz. 
Helle Alice Juul Olesen nikker anerkenden-

de og kigger nu Anton direkte i øjnene, mens 
deres hilsen fortsætter: 

“Kan du se, hvordan der pludselig også kom 
smil på dine læber, nu hvor vi hilser ordentligt 
på hinanden?”

DEN LEGENDE LÆRING
“Eleverne har virkelig brug for at komme 
tilbage til skolen og komme ind på deres klas-
sekammerater igen. Derfor er det meget vigti-
gere lige nu, at vi fokuserer på samarbejde og 
trivsel i undervisningen”, fortæller Helle Alice 
Juul Olesen, der bliver kaldt til assistance hos 
et af firmandsbordene, der har brug for hjælp 
til at løse deres regnestykke. 

Eleverne løber frem og tilbage i klasseloka-
let og er fuldt koncentrerede i deres egen lille 
verden og har kun sjældent brug for hjælp fra 
andre end deres klassekammerater. 

“Lige nu ved de slet ikke, at de lærer mate-
matik. De tror bare, at de leger. Det er jo helt 
fantastisk”, fortæller Helle Alice Juul Olesen 
og understreger, at et undervisningsforløb som 
det her med fokus på trivsel og bevægelse 
ikke kunne komme med bedre timing.

“Det er bare helt perfekt med en gave i form 
af det her undervisningsforløb i en kaotisk tid 
med corona”, siger Helle Alice Juul Olesen, 
før hun igen hopper op foran tavlen.

Matemadiggi-spillet er nu gennemført og 
Albert And reddet. Og det skal fejres med en 
smule forårssol i ansigtet, inden madpakkerne 
skal findes frem. Eleverne og Helle Alice Juul 
Olesen finder derfor deres Diggi-bold frem og 
løber ud i skolegården. 

Efter pausen skal eleverne redde Flodhesten 
Filine med bogstavs-kryds og bolle, og der 
er ingen tvivl om, at der ikke går lang tid, før 
børnehaveklassen på Højslev Skole har reddet 
samtlige dyr i Diggi-land.

fgj@folkeskolen.dk

OM FORLØBET
Undervisningsforløbet Diggi, som er 
udviklet af DGI, findes til to mål-
grupper: "Hænderne op med Diggi" 
for 0.-2. klasse og "Diggi – jagten 
på den gyldne håndbold" for 3.-4. 
klasse. Der er fokus på bevægelses-
glæde og trivsel, hvor eleverne i 
fællesskab skal løse opgaver og 
udfordringer.

Forløbene kan bruges som en tema- 
uge eller spredes over en dag ugent-
ligt i fire uger. Bevægelsen er tænkt 
ind som en naturlig og integreret 
del af undervisningen i 12 dansk-, 
matematik- og bevægelseslektioner, 
og med forløbet følger komplet 
undervisningsmateriale og materia-
lepakke.

20 skoler og 50 klasser med over 
1.200 elever har benyttet sig af 
forløbet.  

Eleverne i 0.A. har helt styr på bevægelserne i dansen til forløbet "Hænderne op med Diggi".



Hvor mange 
engelskhold skal 

du have?
Fagfordelingen er så småt i gang på de fleste skoler. Det er altid en tid med 
tanker og refleksioner for os lærere. 

“Det er langt 
over 200 opgaver, 

der skal læses. 
Og bedømmes. 

Og gives 
feedback på. Er 
det overhovedet 

realistisk?” 

Af Maria Roneklindt, folkeskolelærer på 
Byskovskolen, afdeling Benløse, Ringsted 
Kommune, og faglig rådgiver for 
engelsknetværket på folkeskolen.dk

Hvad ønsker jeg? Hvad kan jeg? Hvad giver 
bedst mening? Og ikke mindst: Hvad er 
realistisk?

Således stod jeg også i går eftermiddag 
og funderede foran de mange plancher med 
klasser og fag, der var printet ud i dagens 
anledning. Der stod allerede fortsætterønsker 
på plancherne, men der var masser af ledige 
felter. Der skulle ønskes fag og klasser. Snak-
ken gik. Hvor mange timer afgiver du? Hvor 
mange timer skal du ud at finde?

KAN JEG LÆSE OVER 200 SKRIFTLIGE 
OPGAVER PÅ ET ÅR?
Jeg afgiver selv fem lektioner i 9. klasse i år. 
Dem skal jeg finde andetsteds. Et engelskhold 
i 7. klasse? Som jeg plejer? Det ville i så 
fald give mig tre engelskhold i alt. Det har 
jeg prøvet før, og det er benhårdt med tre 
udskolingshold, der alle skal aflevere tre-fire 
skriftlige opgaver, som skal bedømmes. Det 
er langt over 200 opgaver, der skal læses. 
Og bedømmes. Og gives feedback på. Er det 
overhovedet realistisk?

REGNESTYKKER OG PERSPEKTIV 
Fagfordelingen er bare ét af de tidspunkter i 
løbet af året, hvor jeg som lærer reflekterer 
over, hvordan min tid og mine arbejdsopgaver 
hænger sammen. Her bliver det hele sat i 
perspektiv. Jeg laver regnestykker, og jeg får 

altid lidt ondt i maven, for nej – det er ikke 
realistisk at læse og bedømme og give feed-
back på over 200 engelskopgaver i løbet af et 
år. Samtidig med alt det andet, man som lærer 
også har. For mit vedkommende for eksempel 
et danskhold, som jo også skal skrive tre til 
fire opgaver i løbet af et år.  

MÆRK EFTER, HVAD DU KAN KLARE
Men hvad gør man så? Ja, det må den enkelte 
lærer jo finde ud af i samarbejde med sin 
leder. Og sig selv. Og sine elever. Og man 
må tænke kreativt som med så meget andet i 
lærerfaget. 

Alternativt kan man beslutte sig for, at man 
tager maksimalt to engelskhold. Jeg siger 
ikke, at der ikke er forberedelse i andre fag, 
men nogle gange kan det være rart også at 
have fag, som ikke er tunge rent afleverings-
mæssigt, og på den måde give sig selv lidt 
mere fleksibilitet.

Hvor mange engelskhold skal du have?

Blogs
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Fra fagene

BILLEDKUNST Hvis du vil flytte 
billedkunstundervisningen 
udenfor, kan du finde inspirati-
on på det nye Kunstens Dan-
markskort. Det er et gratis inter-
aktivt site, hvor 4.000 
kunstværker fra Statens Muse-
um for Kunst er blevet placeret 
ud fra deres motiv. Dermed kan 
klassen se, hvordan danske 
kunstnere gennem årene har 
skildret lige præcis jeres skoles 

lokalområde – og I kan måske 
besøge motivet i virkeligheden. 
På kortet kan man blandt andet 
finde P.S. Krøyers "Måneskin ved 
Skagen Strand", Agnete Var-
mings "Sommeraften ved Få-
borg" eller Edvard Weies "Post-
båden kommer" fra Danmarks 
østligste punkt, Christiansø. 

TYSK Udtræksprøverne er 
aflyst i år, og derfor er der 
ingen afgangselever, der får 
udtrukket prøver i mundtlig 
eller skriftlig tysk. På de to 
efterskoler Midtjysk Efterskole 
og Vardeegnens Gymnasiefor-
beredende Efterskole vil 
tysklærerne udnytte mulighe-
den til at afprøve en helt an-
den måde at eksaminere ele-
verne på mundtligt.

Inspireret af prøven i 
mundtlig matematik har de to 
tysklærere Ann-Kristin Henrik-
sen og Birthe Sidsel Strunge 
fundet på en tyskprøve, hvor 
eleverne gruppevis bliver ek-
samineret i omkring halvan-
den time.

"Tanken er, at der vil være 
tre grupper a to-tre elever 
oppe på samme tid. De har 
forberedt en præsentation, 

men får også et ukendt ar-
bejdsspørgsmål, som de skal 
arbejde med, og så kommer 
lærer og censor forbi og snak-
ker med eleverne tre gange i 
løbet af prøven", fortæller 
Ann-Kristin Henriksen, som 
underviser på Vardeegnens 
Gymnasieforberedende Efter-
skole.

Selv om Ann-Kristin Henrik-
sen egentlig ikke har noget 
imod den almindelige udtræks-
prøve i mundtlig tysk, er hun 
ganske overbevist om, at en 
prøve med mere fokus på sam-
arbejde over længere tid vil 
være en bedre oplevelse for 
eleverne.

Lærere opfinder tyskprøve
Aflysning af udtræksprøve gav lærere en ide

folkeskolen.dk/
tysk

folkeskolen.dk/
billedkunst 

SPECIALPÆDAGOGIK Et nyt 
forslag om øget økonomisk 
støtte til elever på ordblindeef-
terskoler skal sikre, at forældre 
med lav indkomst kan få deres 
børn på ordblindeefterskole. 
Det er undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet), der har 
fremsat et lovforslag om at 
nedsætte elevbetalingen på 
landets cirka 20 ordblindeef-
terskoler til fordel for forældre 
med lav indkomst. Det møder 
skarp kritik af DLF, som mener, 
at specialundervisningen i den 
almene folkeskole bør styrkes. 

Forslaget udmønter dele af 
en aftale fra efteråret 2020 
mellem regeringen, Radikale 
Venstre, SF, Enhedslisten og 
Alternativet om at styrke ord-
blindeområdet, men det har 
et meget snævert fokus, siger 
DLF i sit høringssvar. 

Øget støtte til 
ordblinde får kritik

folkeskolen.dk/
specialpædagogik

folkeskolen.dk/
engelsk

Kunst på kortet

Få styr på reglerne 
for årets prøve

ENGELSK Der bliver færre 
prøver til folkeskolens af-
gangseksamen i år end nor-
malt, og prøvebekendtgørelsen 
er tilpasset årets særlige situa-
tion. I år skal eleverne i 9. 
klasse til prøve i mundtlig 
dansk og engelsk samt alle 
skriftlige prøver i dansk 
(retskrivning, læsning og skrift-
lig fremstilling) og matematik 
(uden hjælpemidler og med 
hjælpemidler). Prøverne skal 
så vidt muligt afholdes, men 
skolerne kan reducere, hvor 
meget eleverne kan prøves i, 
hvis der er dele af faget, "hvori 
der alene er givet nødunder-
visning uden fysisk fremmøde". 
Det glæder formand for Sprog-
lærerforeningens engelske 
fagudvalg Frank Lacey, da der 
er store forskelle på, hvilken 
undervisning engelsklærerne 
har haft mulighed for at levere. 
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Jeg håber virkelig 
de har gjort sig umage 

med rekrutteringen
Min skole har lige ansat tre nye lærere og vist også en 
ny leder. Jeg håber virkelig, at de har gjort sig umage  
og ofret det, der skal til, på en professionel rekruttering.   

På Lærerjob.dk finder de i hvert fald alle de bedst  
kvalificerede og uddannede kandidater – og faktisk 
rammer de også mange, der slet ikke søger job,  
men bare lige kigger. 

Prisen for at rekruttere den rigtige person i første 
forsøg er faktisk overraskende lav. Og så slipper man 
nemlig for at betale dyre lærepenge ...

Jeg glæder mig!
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Tema/ytringsfrihed

Kritik er ikke velkommen i den danske folkeskole. Folkeskolens 
Lærerpanel fortæller i et rundspørge, hvordan forvaltning og 

skoleledelse er meget sensitive over for kritik. Og så er der selvcensuren.   
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Lærere tør ikke 
tale frit 

“Nu skal I passe på, hvordan I udtaler jer 
– det er snart kommunalvalg”, siger en 
skoleleder til lærerne. “Hvis du ikke kan 
lide lugten i bageriet, må du jo rejse”, siger 
lederen i en samtale, som en lærer er blevet 
indkaldt til. 

Dette er udtalelser fra lærere i Folkeskolens 
Lærerpanel, der har svaret på en internetba-
seret spørgeskemaundersøgelse om ytrings-
frihed. Og stemningen er ikke rar på alle 
landets folkeskoler, viser svarene fra de cirka 
400 lærere. Nogle steder bliver lærere bedt 
om at holde deres mund, hvis de er kritiske 
over for noget i skolen. Flere får direkte at 
vide, at de ikke må udtale sig til forældre. 
For eksempel må de ikke sige til forældre, at 
de ikke har tid til en bestemt opgave. 

Dertil kommer en stor selvcensur. Fordi 
selvcensur bliver skabt i et utrygt miljø, og 
nogle skoler udgør et utrygt miljø, når det 
gælder om de ansattes ret til at ytre sig.

“Jeg har aldrig tidligere oplevet en lærer-
gruppe, der spørger så lidt”, siger en lærer, 
der har arbejdet mange år i folkeskolen.

“Vi er pæne piger”, siger en anden garvet 
lærer. Og en kalder lærerne for “alt for artige”.

På nogle skoler stemmer lærerne med 
fødderne, når det bliver for slemt. Og ånder 
lettet op, når det lykkes at finde job på en 
skole med en anden holdning til kritik og en 
bedre stemning. 

“Vi er tilsyneladende købt med hud og 
hår”, udtaler en. 

“Som offentligt ansat tænker man sig me-
get godt om, før man udtaler sig”, lyder det 
fra en anden.

Igen – lærere har altså ytringsfrihed. Det 
står tydeligt i regler og love, og det er poin-
teret af Ombudsmanden, fordi der har været 
sager om ytringsfrihed. 

Og nej, det er bestemt ikke alle steder, det 
ser så grelt ud – men der findes kommuner, 
hvor lærere bliver forflyttet eller bedt om at 
rejse, hvis de er kritiske. Eller som en ældre 
lærer nævner: “Man skal være meget loyal 
over for skolen, hvis man gerne vil have no-
get at sige til fagfordelingen”.

KRITIK FORBUDT
EFTER REFORM

De lærere, som Folkeskolen har talt med, 
fortæller alle, at folkeskolereformen kun har 
gjort det værre – nu er der virkelig blevet 
lukket for kritik på skolerne og i kommuner-
ne. Enkelte fremhæver, at de heldigvis har 
nogle gode ledere, men at det er forvaltnin-
gen, der ikke tåler nogen form for kritik.

“At gå til medierne med en kritik vil være 
det samme som at bede om en fyreseddel”, 
fortæller en lærer, der er på en skole, hvor 
kollegerne fint kan tale med hinanden ind-
byrdes. Men det sker under private former.

På et tidspunkt efter lockouten i 2013 var 
stemningen så dårlig, at personalet holdt op 
med at komme til festerne. Og pauser blev 

nærmest afskaffet, så man mødtes heller ikke 
i personalerummet længere. Tiden efter lock-
outen ændrede sig meget til en mere negativ 
stemning på skolen.

En tillidsrepræsentant fortæller, at hun har 
måttet skrive ud til lærerne, at de skal huske, 
at de har ytringsfrihed. En af de interviewede 
har taget konsekvensen og skiftet job til en 
privatskole. “Folkeskolen er meget topsty-
ret”, siger denne lærer.

“Skoleverdenen har ændret sig utroligt 
meget. Der var engang, hvor vi holdt lærer-
møder, og hvor de fleste mente, at det var 
godt, når forskellige meninger blev luftet. 
Nu får vi bare at vide, at vi skal huske at 
være loyale. Tidligere havde vi ejerskab til 
det, der skete på skolen. Sådan er det ikke 
mere”, siger en lærer, der har arbejdet mange 
år i folkeskolen.

En fortæller, at tjenstlig påtale ikke 
længere hører til sjældenhederne. Lærere 
indkaldes, hvis de har udtalt den mindste 
kritik – eller hvis de er kommet til at græde 
i personalerummet. Det er heller ikke tilladt 
på den skole. 

“Det giver en enorm selvcensur”, under-
streger læreren.

hl@folkeskolen.dk

Alle de interviewede lærere i denne artikel optræder 
anonymt, da de ellers ikke vil udtale sig, og vi på re-
daktionen mener, det er vigtigt at få disse udtalelser 
med. Redaktionen kender lærernes navne.



“Vi har lige været igennem en 
tur i mediemøllen på min 

arbejdsplads, og i den sag blev 
vi bedt om ikke at udtale os til 
nogen uden at vende det med 

ledelsen først”. 

“Bekymret for, om man er den 
næste, der ikke passer ind i 
systemet og bliver bedt om 

at gå eller bliver forflyttet”.

“Hvad kan det betyde 
for ens skema, for 
hvilke kolleger der 
ikke vil arbejde 
sammen med én?”  

“Man magter ikke at 
risikere at komme i 
’bad stranding’ med 

ledelsen”.

“Man tør ikke ytre sig som 
lærer om det, man er utilfreds 
med, for så bliver man kaldt 
doven eller utilstrækkelig”.  

“Jeg har tilpasset mig og 
melet min egen kage for at 
overleve. Ingen kritik af 

leder af frygt for 
konsekvenser”.

“Vi risikerer én efter én at blive pillet ud 
til samtaler med nærmeste leder eller 
øverste skoleleder, med hensyn til at 

vores holdninger er illoyale”.  

F o l k e s k o l e n   0 8   2 0 2 1   21 



Tema/ytringsfrihed

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er udført af A&B Analyse 
i december 2020. Indsamling er 
foretaget via internettet som 
selvudfyldt spørgeskema sendt til 
Folkeskolens Lærerpanel. 1.442 
personer, fortrinsvis lærere og 
skolepædagoger, blev inviteret til at 
deltage. 386 personer svarede. 
I undersøgelsens spørgsmål er "offentlig 
debat" defineret som læserbreve, 
offentlige møder, sociale medier og som 
at udtale sig til pressen.

Hver tredje tør ikke ytre sig frit
Føler du, at du har frihed til at ytre dig offentligt på 

områder, hvor du som lærer ikke har tavshedspligt?

Arbejdsgivere opleves som en hindring
Hvem eller hvad oplever du indskrænker din ytringsfrihed?

Frygter repressalier på job
Hvorfor undlod du at ytre dig offentligt?

Ja

Ja, men kun hvis jeg udtaler mig ikkekritisk

Nej

Ved ikke

Jeg er usikker på, hvad jeg må ytre mig om

42 %

17,9 %

4,9 %

22 %

13,2 %

Frygt for at blive opfattet som 
illoyal af arbejdsgiver

Frygt for negative 
konsekvenser i arbejdsforhold

Frygt for indkaldelse til 
samtale med arbejdsgiver

Frygt for at blive fyret/få en 
advarsel

Tavshedspligt

Frygt for fremtidige 
jobmuligheder

Frygt for at blive opfattet som 
illoyal af kolleger

Frygt for reaktion fra forældre

Egne hensyn til andre

Andet

Kommune

Skoleleder

Tonen i debatten

Tavshedspligt

Forældre til elever

Egne hensyn til andre

Kolleger

Tillidsrepræsentanten

Andet

66,9 %

58,1 %

39,0 %

21,3 %

17,6 %

14,7 %

11 %

8,8 %

   4,4 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i Folkeskolens Lærerpanel udført af A&B Analyse.

56 %

28,7 %

49,3 %

18,7 %

34,9 %

16,7 %

12,9 %

31,1 %

14,8 %

8,1 %
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Ytringsfrihed 
under pres O R D  Stine Grynberg

Føler du, at du har frihed til at ytre dig offent-
ligt på områder, hvor du som lærer ikke har 
tavshedspligt? Det har fagbladet Folkeskolen 
spurgt sit lærerpanel om, hvor knap 400 har 
svaret.  

Den gode nyhed er, at 42 procent af de 386 
personer, som har svaret på onlinespørgeske-
maet, svarede ja. Den mindre gode nyhed er, at 
22 procent svarede: “Ja, men kun hvis jeg ikke 
er kritisk”. Den rigtig dårlige nyhed er, at 13,2 
procent af respondenterne svarede nej. Lagt 
sammen vil det sige, at hver tredje lærer ikke 
tør tale højt om kritisable forhold i skolen.

Blandt dem, der ikke svarede uforbeholdent 
ja til, at de føler, at de har frihed til at ytre sig 
offentligt, har to tredjedele angivet, at de op-
lever, at kommunen er med til at indskrænke 
deres ytringsfrihed. Mens lidt over halvdelen 
oplever, at deres skoleleder gør det samme.

At lærere og skolepædagoger ikke føler, 
at de er frie til at blande sig i den offentlige 
debat, er ikke kun et principielt problem. 
Hver tredje lærer i undersøgelsen mener, at 
der er kritisable forhold på deres nuværende 
arbejdsplads, som offentligheden burde kende 
til. Yderligere knap en femtedel mener det 
samme om deres tidligere arbejdsplads. Til-

sammen er det over halvdelen af deltagerne i 
undersøgelsen. 

Men 54,1 procent fortæller også, at de 
aldrig har udtalt sig om de kritisable forhold 
offentligt. Kun 13,4 procent fortæller, at de 
offentligt har kommenteret den kritisable 
situation på nuværende arbejdsplads, og 12,9 
procent om en tidligere arbejdsplads.

Deltagerne i undersøgelsen er heller ikke 
meget for at udtale sig om deres arbejdsplads, 
hvis de bliver opsøgt af pressen. 22 procent af 
respondenterne svarer ja til, at de ville udtale 
sig kritisk om deres arbejdsplads, hvis de blev 
kontaktet af en journalist til en artikel. Lidt 
flere, nemlig 28,2 procent, ville kun udtale sig, 
hvis de kunne være anonyme. Flere end hver 
tredje lærer vil slet ikke stå frem i medierne.

FRYGT FOR FREMTIDEN 
FÅR FOLK TIL AT TIE

Folkeskolen har også spurgt lærerpanelet om, 
hvorfor de har undladt at ytre sig offentligt. 
Lidt over halvdelen svarer, at det er af frygt 
for at blive opfattet som illoyal af deres ar-
bejdsgiver. Lige så mange frygter, at det vil få 
negative konsekvenser for deres arbejdsfor-

hold. Mens knap en tredjedel frygter fyring. 
Også frygten for fremtidige jobmuligheder 
spiller ind, viser lærerpanelets svar.

Undersøgelsens respondenter havde mulig-
hed for skriftligt og anonymt at uddybe flere 
af spørgsmålene. Dykker man ned i deres 
kommentarer, er der flere, som giver udtryk 
for, at deres modvilje mod at blande sig i den 
offentlige debat skyldes et ønske om at løse 
eventuelle problemer internt med skolens 
ledelse. Som en skriver: “Kritik ville jeg kom-
me med til de implicerede på skolen”. Og der 
er heldigvis også respondenter, som fortæller, 
at de ikke oplever, at der er kritisable forhold 
at gå til offentligheden eller ledelsen med.

Der er dog langt flere kommentarer, hvor 
respondenterne giver udtryk for, at skoleledel-
sen eller den kommunale forvaltning ikke vil 
se med milde øjne på en lærer, som offentligt 
udtrykker sig kritisk. 

“Blandt lærerne i kommunen tales der om, 
at man skal passe på med, hvad man siger. 
Det kan bringe en i vanskeligheder”, skriver 
en. En anden fortæller om en kollega, som fik 
en tjenstlig påtale for at have liket et Face-
book-opslag: “Siden da har der ikke været lyst 
til at deltage i debatten i hverken dagspresse 
eller på de sociale medier om skolevæsenet”, 
konstaterer vedkommende. 

En anden skriver: “Jeg har tilpasset mig og 
melet min egen kage for at overleve. Ingen 
kritik af leder af frygt for konsekvenser”, 
mens en kort og godt kommenterer: “Tør 
ikke!” på spørgsmålet om, hvorvidt vedkom-
mende ville udtale sig kritisk om forhold på 
sin arbejdsplads, hvis han eller hun blev kon-
taktet af en journalist.

sga@folkeskolen.dk

Mange i Folkeskolens Lærerpanel føler ikke, at de 
frit kan ytre sig i den offentlige debat om skolen. En 
tredjedel svarer enten nej til, at de tør ytre sig kritisk, 
eller at de kun er trygge ved at udtale sig i positive 
vendinger. De frygter fyring eller andre former for 
repressalier. 
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Tema/ytringsfrihed

O R D  Stine Grynberg

Forsker: 

Ledere skal fyres 
for at knægte 
ytringsfrihed

Konkurrencestaten har undermineret lærernes 
ytringsfrihed, mener Rasmus Willig, der har forsket i 
ytringsfrihed. Det skader den demokratiske debat, at 
så mange lærere udøver selvcensur, og derfor skal en 
kommunaldirektør kunne fyres for at krænke en 
ansats ytringsfrihed, mener forskeren.

“Ytringsfriheden er en af de højeste moralske 
værdier i vores samfund. Derfor bør det også 
være fyringsgrund at forbryde sig mod den”. 

Ordene er Rasmus Willigs, sociolog og 
mangeårig forsker i især offentligt ansattes 
ytringsfrihed. Folkeskolen har bedt ham om at 
kigge på resultaterne af en spørgeskemaunder-
søgelse i Folkeskolens Lærerpanel, som viser, 
at hver tredje ikke tør ytre sig om kritisable 
forhold på skolen. Og at det især er frygten 
for sanktioner fra skoleleder og kommune, der 
får lærerne til at give sig selv mundkurv på.  

Tallene for lærerne ligger nogenlunde, hvor 
man kunne forvente i forhold til tidligere un-
dersøgelser og lignende undersøgelser i andre 
faggrupper, mener Rasmus Willig. Men han 
finder det særligt interessant, at undersøgelsen 
indeholder en kortlægning af, hvilke faktorer 
lærerne føler begrænser deres ytringsfrihed. 
“Det er interessant, at respondenterne angiver 
kommune og skoleledelse som de største 
begrænsninger – mere end for eksempel hen-
synet til kolleger”, siger Rasmus Willig.

“Det antyder, at lærerne er opmærksomme 

› læs videre side 28
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Ifølge grundloven har alle borgere i Danmark 
ytringsfrihed. I grundlovens paragraf 77 står 
der: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og 
tale at offentliggøre sine tanker, dog under an-
svar for domstolene. Censur og andre forebyg-
gende forholdsregler kan ingensinde på ny ind-
føres”.  Ytringsfriheden er derudover beskyttet 
af Den Europæiske Menneskerettighedskon-
ventions artikel 10, 1: ”Enhver har ret til 
ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfri-
hed og frihed til at give eller modtage medde-
lelser eller tanker uden indblanding fra offent-
lig myndighed og uden hensyn til grænser”.  

Offentligt ansatte kan på egne vegne deltage i 
den offentlige debat og fremsætte PERSONLI-
GE MENINGER. Det gælder også, når det ved-
rører ens eget arbejdsområde. Ledelsen på en 
offentlig arbejdsplads kan fastsætte regler for, 
hvem der må udtale sig på organisationens 
vegne, og også fastsætte retningslinjer for ind-
holdet af udtalelser. Hvis man ytrer sig på egne 
vegne, kan ledelsen ikke kræve, at man først 
skal indhente tilladelse, eller kræve, at man 
skal orientere ledelsen på forhånd. Dette gæl-
der også, selv om man udtaler sig om sin egen 
arbejdsplads. Hvis der er risiko for, at offentlig-
heden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som 
udtryk for myndighedens synspunkter, skal 
man være opmærksom på at præcisere, at man 
ytrer sig på egne vegne. 

Man må dog ikke ytre sig i en URIMELIG GROV 
FORM om sin arbejdsplads. Det betyder, at 
man godt må udtale sig groft kritisk om forhol-
dene på sin arbejdsplads, hvis forholdene giver 
grund til det. Men man må ikke udtale sig i en 
urimelig grov form. Man må heller ikke fremsæt-
te åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige 
forhold inden for sit eget arbejdsområde. 

Offentligt ansatte har tavshedspligt i forhold til 
FORTROLIGE OPLYSNINGER, som de får 
kendskab til gennem deres arbejde. Tavsheds-
pligten gælder kun for fortrolige oplysninger. 
En oplysning er fortrolig, når det er nødvendigt 
at hemmeligholde oplysningen for at varetage 
væsentlige hensyn til offentlige eller private 
interesser. Det kan være oplysninger om pri-
vate personers sygdomsforløb. For lærere og 
skolepædagoger gælder det ikke mindst oplys-
ninger om elever og deres familieforhold. 

Offentligt ansatte skal være opmærksomme 
på, at de har en såkaldt MEDDELERET. Det 
betyder, at man har ret til at give pressen eller 
andre eksterne parter oplysninger i tilfælde, 
hvor der kan være spørgsmål om ulovlig for-
valtning eller anden uredelighed, eksempelvis 
misbrug af offentlige midler. I sådanne tilfælde 
vægter den almene interesse højere end even-
tuel tavshedspligt.

Hvis den offentligt ansattes ytring er lovlig, må 
den ikke føre til afskedigelse eller andre former 
for direkte eller indirekte SANKTIONERING. Der 
kan dog være tilfælde, hvor følgevirkningerne af 
en lovlig ytring – for eksempel samarbejdsvan-
skeligheder – er så alvorlige, at de kan danne 
grundlag for, at ledelsen sanktionerer en ansat, 
for eksempel fyrer vedkommende. Men samar-
bejdsvanskelighederne skal være betydelige, de 
skal i det væsentlige skyldes den ansatte, og de 
skal være forsøgt løst på den mindst indgriben-
de måde for den ansatte, før ledelsen skrider til 
fyring, forflyttelse eller lignende.

sga@folkeskolen.dk

DET SIGER LOVEN
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Kilde: Justitsministeriets ”Vejledning om offentligt ansattes 
ytringsfrihed” og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
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på de magtstrukturer, som gør sig gældende, 
og som i praksis er konkurrencestatens måde 
at udøve censur på”.

Det er stærke ord, men Rasmus Willig er 
overbevist om, at 15 år med konkurrencestaten 
har frataget de offentligt ansatte deres ytrings-
frihed og skadet den demokratiske debat.

“Enhver statsform producerer en eller 
anden form for selvregulerende censur. Det 
gjorde velfærdsstaten også, her var det tabu 
at tale om, at den producerede klientelisme 
og afhængighed af overførselsindkomster. 
Det er en berettiget kritik af velfærdsstaten, 
men det er en lige så berettiget kritik at sige, 
at konkurrencestaten begynder at overtræde 
grænserne for vores grundlovssikrede ytrings-
frihed”, forklarer han.

“En folkeskole er i konkurrence med andre 
skoler om eleverne. Kommunen er i konkur-
rence med nabokommunerne om attraktive 
skatteborgere. Det afføder et ønske hos ledere 
og politikere om at kontrollere kommunika-
tionen, fordi selv en lille artikel i lokalavisen 
bliver en reklamesøjle, hvor der helst ikke 
skal stå noget forkert”, siger Rasmus Willig 
og fortsætter: 

“Kontrol af kommunikationen er derfor 
konkurrencestatens måde at udøve censur på. 
Når man har gjort alle beboerne i konkurren-
cestaten til konkurrenter, bliver al italesættelse 
af kritiske forhold til dårlig markedsføring. 
Og derfra er der ikke langt til at ville styre al 
kommunikation, så skolen eller kommunen 
fremstår positiv. Man vil kun fortælle de posi-
tive historier”.

UBALANCE GIVER 
DEMOKRATISK PROBLEM

Rasmus Willig mener, at lærerne er blandt de 
professioner, som har sværest ved at fungere 
på konkurrencestatens vilkår. Det skyldes 
blandt andet, at den påtvungne konkurrence 
strider imod professionsidealer om frivillighed 
og det at engagere sig. 

“Karaktergennemsnit er offentligt tilgænge-
lige nu, og så snart en skole falder lidt under 
gennemsnittet, begynder forældrene at tale om, 
hvorvidt skolen er god nok, og nogle flytter 
deres børn til andre skoler. Så man kan godt 
forstå ledelsens og kommunalpolitikernes øn-
ske om at styre kommunikationen, men samti-
dig vokser problemerne bare, og man får ikke 
talt om de grundlæggende kritisable vilkår. Og 
man har skadet den demokratiske samtale”. 

Det var tydeligt i forbindelse med skolere-
formen, mener forskeren:

“Beskeden fra politikere og skoleledelse til 
lærerne var, at beslutningen var truffet, stop 
diskussionen, nu skulle man bare i gang og så 
i øvrigt tale skolen op i stedet for ned. Lærer-
ne fik reelt mundkurv på. Det er censur i en 
konkurrencestat”.

Gælder det også, selv om man ikke direkte 
forbød lærerne at deltage i debatten? Man kun-
ne jo have været fræk og deltaget alligevel?

“Ja, men der er en stor magtubalance mel-
lem parterne. Den kritiserede part har magten 
til at fyre kritikeren eller gøre arbejdslivet 
surt for vedkommende. Så længe der ikke er 
ansættelsesretslig sikkerhed forbundet med 

“De progressive ledere – de 
begavede ledere – har fået øjnene 

op for, at tavshedskultur på 
arbejdspladsen er et problem”.

Rasmus Willig vil sikre ytringsfriheden 
med ny lovgivning.
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at bruge sin ytringsfrihed, er der en ubalance, 
som giver vores samfund et alvorligt problem. 
Oven i det skal man så lægge, at stort set alle 
lærere har været på kursus i anerkendende til-
gang og positiv psykologi. Der har man sådan 
set institutionaliseret, at det ikke er okay at 
udtale sig om kritisable forhold, så nu er der 
frit slag for omorganiseringer, omplaceringer 
og besparelser”.

ARBEJDSGIVERE SKAL 
KUNNE STRAFFES

Ansatte har faktisk udstrakt ytringsfrihed i for-
hold til kritisable forhold på jobbet. Men som 
Folkeskolens undersøgelse også viser, er man-
ge usikre på, hvor grænserne går. 17,9 procent 
er i tvivl om, hvad de må udtale sig om.

I grundlovens paragraf 77 står, at “Enhver 
er berettiget til på tryk, i skrift og tale at 
offentliggøre sine tanker, dog under ansvar 
for domstolene”, citerer Rasmus Willig og 
fortsætter så: 

“Men den næste sætning er mere interessant: 
'Censur og andre forebyggende forholdsregler 
kan ingensinde påny indføres'. Det er op til 
fortolkning, hvad der ligger i ordene 'censur 
og andre forebyggende forholdsregler'. Som 
det fortolkes nu, er det i den reelle magts, 
for eksempel kommunens, favør. Det er for 
eksempel i praksis okay, at en kommune eller 
skoleleder forlanger, at ekstern kommunikation 
skal en tur forbi dem, inden det offentliggøres. 
Men det er faktisk et overgreb på den offent-
ligt ansattes ytringsfrihed, og det er en direkte 
konsekvens af konkurrencestaten”.

Problemet er ikke begrænset til det princi-
pielle i, at lærernes ytringsfrihed bliver be-
grænset. Tavshedskulturen sender skolevæsnet 
ind i en nedadgående spiral, fordi ingen tør 
eller vil gøre opmærksom på de reelle proble-
mer. Så ledere og politikere får ikke den in-
formation, der skal til for at kunne træffe gode 
beslutninger, mener Rasmus Willig. 

De seneste par år har han dog observeret en 
modtendens.

“De progressive ledere – de begavede lede-
re – har fået øjnene op for, at tavshedskultur 
på arbejdspladsen er et problem. De har for-
stået, at hvis ingen tør fortælle om problemer-
ne, så ved de ikke, at de findes, og så kan de 
ikke gøre noget ved dem. Så har problemerne 
det med at vokse sig større. De seneste par år 
har jeg mødt flere ledere, som har gjort sig 

den erkendelse. På forskellige niveauer er det 
en indsigt, som er opstået oven på forskellige 
skandaler i det offentlige system”.

Desværre er der ikke gode ledere nok til at 
vende udviklingen, siger Rasmus Willig. Han 
mener, der skal lovgivning til.

“Som det er nu, har alle ansatte incitament 
til at være tavse frem for at træde frem med 
deres kritik. Det skal vendes om, så man er 
ansættelsesretligt sikret, også hvis man ytrer 
sig kritisk om forhold på sin arbejdsplads”.

Derudover mener forskeren, at det skal 
have konsekvenser for de ledere, som krænker 
ytringsfriheden for deres ansatte. 

“I det øjeblik en eller to kommunaldirektø-
rer er blevet afskediget på baggrund af for ek-
sempel at have bedt deres ansatte om ikke at 
udtale sig om nye besparelser ’for ikke at gøre 
forældrene urolige’ – og det er jo at krænke 
ansattes ytringsfrihed – så holder de op med at 
gøre det. Så retter hele systemet ind”.

sga@folkeskolen.dk

LÆRERNE ER IKKE 
ALENE OM AT VÆRE 
BANGE
Pædagoger. En undersøgelse, BUPL 
gennemførte i 2019, viste, at hver 
anden pædagog ikke tør udtale sig 
offentligt om sine arbejdsforhold, af 
frygt for at det vil få negative 
konsekvenser i forhold til for 
eksempel ledelsen.

Gymnasielærere. 26 procent af 
deltagerne i en undersøgelse, som 
bladet "Gymnasieskolen" gennem-førte 
i 2018, svarede, at de har undladt at 
ytre sig offentligt om forhold på 
arbejdspladsen, som de mener, 
offentligheden burde kende til.

Læger. "Dagens Medicin" gennem-førte 
i 2020 en undersøgelse, som viste, at 
47 procent af de deltagende læger har 
været i en situation, hvor de af frygt 
for ledelsens reaktion har undladt at 
fortælle offentligt om problemer på 
deres arbejdsplads.

   

   

Sig din 
mening
Sig din 
mening

      

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

Lige nu søger vi nye medlemmer til 
Folkeskolens lærerpanel. To til tre 
gange om året udsender vi en kort 
undersøgelse på mail, hvor vi spør-
ger til lærerpanelets mening om 
aktuelle skolepolitiske emner eller 
hverdagen som lærer i folkeskolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:Det sagde lærerpanelet:Det sagde lærerpanelet:

mener ikke, at  
teamsamarbejdet gør  
dem til bedre lærere

57 %57 %
mener ikke, at  

teamsamarbejdet gør  
dem til bedre lærere
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Tema/ytringsfrihed

O R D  Helle Lauritsen
I L L U S T R AT I O N  Rasmus Juul

Lærere må gerne ytre sig kritisk 

Offentligt ansatte må gerne udtale sig 
– også kritisk – om egne arbejdsforhold. 
Alligevel oplever DLF en stigende 
tendens til, at kommunerne er mere 
lukkede og ømskindede, siger 
Lærerforeningens formand, Gordon 
Ørskov Madsen.

Danmarks Lærerforening (DLF) oplever en stigende tendens til, at læ-
rere bliver indkaldt til tjenstlige samtaler, forflyttet eller fyret, fordi de 
har udtalt kritik af arbejdsforhold på deres skole. Det fortæller formand 
Gordon Ørskov Madsen i forbindelse med Folkeskolens undersøgelse 
af læreres ytringsfrihed.

“De seneste ti år har vi set problemer med læreres ytringsfrihed som 
et stigende fænomen. Når man spørger direkte, så er alle jo enige om, 
at lærere selvfølgelig må udtale sig om skolen og deres arbejdsforhold, 
men jeg oplever, at man ledelsesmæssigt i kommunerne er blevet mere 
lukkede og ømskindede”, siger formanden.

Og han oplever klart, at den øgede konkurrence skolerne imellem er 
med til at forværre problemet.

“Forvaltning og ledelse har ikke lyst til at fremstå som dårlige på 
nogen som helst områder. Her mener jeg, at man hellere skulle tage den 
gode samtale med udgangspunkt i kritikken, for det ville alle komme 
længere med. Vi skal lukketheden til livs. Den gavner ingen”, siger 
Gordon Ørskov Madsen.
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Lærere må gerne ytre sig kritisk 
Lærernes formand fremhæver, at folkesko-

len har brug for en mere levende debat og 
samtaleform, hvor det er muligt at diskutere 
kultur og arbejdsforhold.

“Det handler om at skabe den bedst mulige 
skole for de resurser, man har til rådighed. 
Som lærer skal man for eksempel kunne sige, 
at man synes, at kommunens prioriteringer er 
forkerte. Ved nogle af skolens mange projekter 
og i andre sammenhænge. Her håber jeg, at 
den nye arbejdstidsaftale vil være med til at 
gøre debatten bedre”.

Gordon Ørskov Madsen fortæller, at han 
vil se nærmere på tallene og de mange kom-
mentarer fra lærerne, som er kommet frem via 
Folkeskolens spørgeskemaundersøgelse. 

“Den enkelte skal bestemt kunne udtale sin 
kritik. Det forsøger DLF jævnligt at vejlede 
medlemmerne om – hvordan de skal forholde 
sig, når de ønsker at kritisere forhold. Det kan 
være en fordel, at man udtaler sig mere kollek-
tivt eller i større grupper, men den enkelte har 
altså ytringsfrihed, når det gælder forhold i 
skolen”.

GOD TONE OG 
RETTE FORUM

Formand for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal fortæller, at undertrykkelse af ytrings-
frihed og indkaldelse til tjenstlige samtaler 
ikke er noget, skolelederne taler om i deres 
forening. Det foregår ude i kommunerne, og 
skolelederne tager ikke den snak med ind i det 
fælles forum.

“Al kritik er godt, hvis man kan gøre noget 
bedre ved at tale om det. Der bør bestemt være 
et klima på en skole, hvor man har ret til at 
sige sin mening. Men ytringsfrihed betyder 

ikke, at man som lærer kan udtale hvad som 
helst når som helst og på en hvilken som helst 
måde. Man skal holde en god tone og udtale 
sig de rigtige steder”, siger Claus Hjortdal.

“Jeg ville for eksempel som leder blive 
smaddertosset, hvis lærere udtaler kritik i 
medierne, uden at de først er gået til tillidsre-
præsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller til 
ledelsen på skolen. Det er de systemer, vi har, 
og man skal respektere systemerne, inden man 
går videre til medierne. Det skal være kritik 
på rette tid og sted og i en ordentlig tone. Hvis 
man udtaler sig som privatperson og bliver 
meget firkantet, eller der kun fortælles halve 
sandheder, så bliver det meget svært bagefter 
at få en ordentlig dialog om tingene”.

Men han understreger, at man altid skal 
kunne udtale sig på skolen og ad de rette kana-
ler, hvis man har kritikpunkter. Og så er øget 
konkurrence absolut noget, der gør det sværere 
for lærere at udtale sig, mener han.

“Det handler om kunder i butikken. Hvis 
man taler dårligt om sin egen skole, så kom-
mer der færre kunder. Og der ligger en fri- 
eller privatskole lige rundt om hjørnet”, siger 
Claus Hjortdal.

hl@folkeskolen.dk

SÅDAN SVARER 
KOMMUNERNE
Folkeskolen ville gerne have talt 
med formand for KL’s Børne- og 
Undervisningsudvalg Thomas Gyldal 
Petersen om lærernes ytringsfrihed, 
men han fandt ikke tid til et 
interview. 

KL’s presseafdeling sendte i 
stedet et skriftligt svar fra Pernille 
Christensen, juridisk chef i KL:

"Reglerne på området er meget 
klare: Alle offentligt ansatte, 
herunder lærere, har ret til at ytre 
sig om emner, der vedrører deres 
eget arbejdsområde – også når deres 
synspunkter og meninger er kritiske. 
Kommunerne er meget opmærksomme 
på reglerne, ligesom Folketingets 
Ombudsmand holder øje med, at 
offentligt ansatte ikke får advarsler 
eller bliver afskediget, fordi de har 
deltaget i debatten". 

"KL mener, at det er vigtigt, at 
kommunalt ansatte deltager i 
samfundsdebatten både nationalt og 
i kommunerne. Mange offentligt 
ansatte deltager da også i den 
offentlige debat. KL har sammen med 
Moderniseringsstyrelsen udgivet 
pjecen 'God adfærd i det offentlige' 
om blandt andet reglerne for 
offentligt ansattes ytringsfrihed. 
Pjecen er sendt til alle kommuner 
og beskriver klart, at alle kan 
fremkomme med personlige 
synspunkter om emner, der vedrører 
deres eget arbejdsområde. Det 
gælder også, når synspunkter og 
meninger er kritiske".

“Vi skal lukketheden 
til livs”.
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“De fag-
professionelle 
lærere bør have 
langt mere og 
systematisk 
indflydelse på 
indkøb af 
undervisnings-
materialer”.

Undervisningsmidler:
Inddrag lærerne i indkøb Et markant ja?

Adgangen til gode undervisningsmidler er af-
gørende for lærernes muligheder for at levere 
undervisning af høj kvalitet. 

I en nyligt udarbejdet undersøgelse af 
lærernes brug af digitale og analoge under-
visningsmidler får vi en pejling på, hvilke 
udfordringer lærerne har i forhold til adgang 
til undervisningsmidler. Undersøgelsen bygger 
på svar fra 1.076 lærere. 

Jeg vil hæfte mig ved to af undersøgelsens 
resultater. 

Først er det glædeligt, at langt størstedelen 
af lærerne føler sig klædt på til at bruge it og 
digitale materialer, der styrker deres under-
visning, og at de jonglerer mellem analoge og 
digitale undervisningsmidler, som de finder 
supplerer hinanden. 

Lærerne peger på, at de forskellige ma-
terialer understøtter forskellige elementer 
af undervisningen. For eksempel peges på, 
at trykte medier understøtter fordybelse og 
koncentration samt mulighed for at overskue 
fagstoffet, hvor de digitale medier understøtter 
inddragelse af aktuelle samfundsrelevante 
problemstillinger og elevernes evne til at søge 
og forholde sig kritisk til informationer.  

Til gengæld er over en fjerdedel af lærerne 
utilfredse med de undervisningsmidler, som 
de har til rådighed, og flere mener ikke, at 
de har de trykte eller digitale undervisnings-
midler, som de skal bruge til deres ideelle 
undervisning.

Langt størstedelen ønsker mere indflydelse 
på indkøb af materialer, og alt for mange 
oplever ikke at have indflydelse på indkøb af 
materialer til deres egen undervisning. 

De fagprofessionelle lærere bør have langt 
mere og systematisk indflydelse på indkøb af 
undervisningsmaterialer. Der bør prioriteres 
fagudvalg på alle skoler, hvor lærerne har 
mulighed for at orientere sig i udvalget af ma-
terialer og i fællesskab overskue, hvilke mate-
rialer der understøtter progressionen i fagene 
gennem skolesystemet. At lærerne i denne un-
dersøgelse oplever, at der er en vis præference 
for digitale undervisningsmaterialer hos deres 
ledere, understøtter blot behovet for høj grad 
af medindflydelse. 

Husk – både analoge og digitale undervis-
ningsmaterialer understøtter god undervisning. 
Lærerne ved selv hvordan og hvornår.

AF REGITZE 
FLANNOV
Formand for 
undervisnings-
udvalget i DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Man kan vel ikke tage den manglende 
interesse for at stemme for udtryk for 
andet, end at et flertal af lærerne har 
resigneret og lukket sig om sig selv”.

PER RAVN, LÆRER

”Nu med et endnu større ansvar for den 
enkelte skole og den enkelte lærer for at 
lykkes med en fortsat urealistisk opgave-
portefølje og fulgt op af et tårnhøjt for-
ventningspres”.

MALENE A. HANSEN, LÆRER

”Debatten om Overenskomst 21, ligesom 
debatten om A20, afspejler dilemmaet 
mellem en pragmatisk og en idealistisk 
tilgang. DLF-toppen, ligesom de fleste 
kredsstyrelser, anbefaler et pragmatisk 
ja. Ud fra den analyse vil man ikke få 
noget godt ud af et nej, mens man ved et 
ja trods alt vil få en lille smule”.

ANDREAS RAVN SKOVSE, LÆRER

Uddrag af kommentarer til artiklen 
“Markant ja til lærernes nye overenskomst” 
på folkeskolen.dk, hvor 85,75 procent 
stemte ja, og 14,25 procent stemte nej, og 
59,3 procent af de stemmeberettigede 
medlemmer af DLF stemte.

Debat

Læs mere om undersøgelsen på 
folkeskolen.dk/1869682
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Jeg er blæst bagover af 
idérigdommen fra Esbjerg

Statsministeren har allernådigst giver to 
kommuner frihed til at afholde skole, som de 
har lyst til: Holbæk og Esbjerg. Jeg forventer 
sådan set allerede, at forsøget vil bekræfte, at 
frihed er vejen frem også for landets 96 andre 
kommuner.

I Esbjerg er lærere, forældre, ledere og ele-
ver i fuld gang med spændende idéer. Helst 
var jeg en flue på væggen i skolerne efter 
sommerferie! Hold nu fast, hvor er der man-
ge forslag til forbedringer – idérigdommen er 
overvældende. To forslag er for eksempel: 

Lærerne ønsker blot et ugentligt tal for, 
hvor mange timer de skal lægge på årgangen 
– frem for et fast skema. På den måde vil de 
selv kunne flytte rundt på årgangens resurser, 
så teamet fleksibelt kan sætte flere voksne på 
til den undervisning, hvor behovet er størst. 
Et fælles læsebånd på hele årgangen kræver 
nødvendigvis ikke mere end én voksen til et 
stort hold af elever, mens kreativ undervis-
ning eller holddelinger kræver flere voksne, 
peger de på.

Lærerne vil gerne kobles fast på ét team 
og én gruppe af elever. For når lærerne er 
knyttet til flere team og klasser, er det ofte en 

uoverskuelig kabale, der skal gå op, hvis man 
pludselig vil gøre noget andet i en klasse. 
Med ét team er vejen til forandringer langt 
kortere, peger de på. Det bliver også op til 
det enkelte team, hvordan elevernes skemaer 
ser ud, og hvor tit de får nye skemaer.

Fælles for stort set alle lærernes forslag er, 
at det handler om frihed i hverdagen, nærvær 
med eleverne og faglighed både fagfagligt og 
pædagogisk. Der er ikke én, som har ønsket 
mere kontrol, flere test, længere skoledage 
eller mere styring. Det er jo i virkeligheden 
skræmmende. Alt det, som er dominerende i 
lovgivningen i dag, er det første, som lærerne 
i frihed endelig smider væk. Forsøget skal 
ikke handle om at finde den næste nye sty-
ringsmodel, som så skal presses ned over alle 
skoler i Danmark. Forsøget skal handle om 
frihed og forskellighed, sådan at vi fremover 
får konkret syn for sagen for, at skolerne bli-
ver bedst, når de styres lokalt.

Det eneste, politikerne skal lære i forsøget, 
er at lytte og så ellers blande sig udenom! 
Alle, som har interesse for skolerne i Dan-
mark, bør følge intenst med i Holbæk og 
Esbjerg. Det kommer jeg til!

 ISABELLA ARENDT, landsformand for Kristendemokraterne (KD)

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også 

sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@

folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folkeskolen.dk og tilsendte 

indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

UD MED 
KNUD

DEN FØRSTE 
DRÅBE BLOD

PING
PONG

fairplay@fairplay.dk  
tlf. 59 43 85 95
Undervisningsmateriale
findes på www.fairplay.dk

EN DEL AF SJÆLLANDS TEATER

10+

12+

14+

 Vedkommende teater for BØRN og UNGE!

HUSK, du kan få refusion!

Følg med og 
deltag i 
debatten på
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Det er ikke hver dag, man overvejer at intro-
ducere et nyt fag fra folkeskolen til videregå-
ende uddannelse. Men det overvejes netop 
nu med faget teknologiforståelse, der fra 
2018 til 2021 bliver afprøvet i folkeskolen i 
en forsøgsudgave. Det er dog vigtigt at hu-
ske, at faget netop er i en forsøgsfase. 

En høringskonference i februar og en 
samtidig offentliggjort ”GAP-analyse” af 
teknologiforståelse i uddannelsessystemet 
giver let det indtryk, at fagligheden allerede 
er så udviklet, at den kan implementeres 
med det samme. Men der er endnu så man-
ge uafklarede spørgsmål, at det er bydende 
nødvendigt, at vi skynder os langsomt.

Vi er enige i, at der er behov for at priori-
tere teknologiforståelse i skolen. Men faglig-
heden er stadig under udvikling, og der er 
mange uafklarede spørgsmål om fagets 
identitet og dets mulige karakter af en fag-
lighed, der går gennem hele uddannelsessy-
stemet. Hvis teknologiforståelse skal være 
omdrejningspunktet for en bredt formuleret 
faglighed, der skal bidrage væsentligt til 
skolens dannelsesprojekt, er det en omfat-
tende ændring, der rejser mange principielle 
spørgsmål. Udviklingen af teknologifaglig-
hed er et omdiskuteret emne både i og uden 
for landets grænser. Derudover er der store 
omkostninger forbundet med at skulle im-
plementere et nyt fag hurtigst muligt. Det vil 
over flere år lægge beslag på mange udvik-
lingskræfter i en sektor, der i forvejen er 
presset af hyppige reformtiltag. Det er der-

for nødvendigt at se kritisk og nøgternt på 
fagligheden i dens nuværende form.

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG
Sammenlignet med andre lande udmærker 
det danske forsøg sig ved at kombinere en 
datalogisk tænkning (med vægt på algorit-
mer, programmering og modellering) og en 
kreativ designtænkning (med vægt på 
brugsanalyser, kritisk redesign samt skaben-
de og inddragende designprocesser). Man 
har taget bestik af lande som for eksempel 
England, hvor kodning i skolen ikke har 
været en succes. Datalogisk tænkning får let 
en logisk og analytisk karakter, og hvis den 
står alene, kan den bidrage til at intellektua-
lisere elevernes skolegang. De skal primært 
bruge hovedet, ikke krop og sanser, når de 
skal forstå computerens logik.  

Den digitale designtænkning udvider 
perspektivet på kodning med det formål at 
styrke elevernes digitale myndiggørelse. De 
skal forstå, at et digitalt produkt er skabt af 
andre mennesker og er bærer af værdier og 
hensigter. Fifa (fodboldspil, redaktionen) og 
Facebook er designet med henblik på en 
bestemt brug og adfærd, som meget vel kan 
være i konflikt og forsøge at manipulere med 
brugernes interesser. Derfor ligger der en 
frigørende kraft i at gøre eleverne bevidste 
herom og lære dem, hvordan de kan være 
med til at designe fremtidens digitale pro-
dukter. Ikke nødvendigvis som programmø-
rer, men som borgere og forbrugere med 

KRONIKKEN

Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet pa 
redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, 
beder vi dig sende en synopsis pa cirka ti linjer med  

kronikkens hovedpointe og hovedargumentation. Skriv til 
folkeskolen@folkeskolen.dk, og angiv kronik i emnefeltet.

Thomas Illum Hansen, forskningschef 
og leder af UCL’s Center for anvendt 
Skoleforskning

Nikolaj Elf, professor og leder af 
SDU’s Center for Grundskoleforskning

Stig Toke Gissel, docent og leder af 
det nationale videncenter for 
læremidler, Læremiddel.dk

Peter Yding Brunbech, leder af 
Nationalt Videncenter for Historie- og 
Kulturarvsformidling, HistorieLab

Illustration: Adría Fruitos

Det er tid til at  
skynde sig langsomt
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tilstrækkelig indsigt i design og datalogi til at træffe valg 
på et oplyst grundlag til gavn for både dem selv og den 
fortsatte udvikling af et demokratisk samfund. Det er i 
hvert fald det bredt formulerede formål.

Problemet er, at vi savner væsentlige aspekter, hvis 
dette meget ambitiøse formål skal indfries. 

GRUNDLAGSDISKUSSIONER
For os at se er der fire problemstillinger i den nuværen-
de forståelse af teknologiforståelse, vi bør afklare, inden 
man kan etablere en teknologifaglighed fra vugge til 
videregående uddannelse and beyond. 

For det første er det uklart, om faget abonnerer på 
teknologi som en snæver eller bred genstand. I rappor-
ten om teknologiforståelse i det danske uddannelsessy-
stem veksles der mellem et relativt snævert begreb om 
digitalisering og informatik på den ene side og et langt 
mere bredt begreb om teknologiforståelse som faglighed 
i alle eksisterende fag på den anden. 

Så det enkle, men ret væsentlige spørgsmål er: Når 
man siger teknologiforståelse, er det så bare digital 
teknologi, man tænker på? Eller tænkes det som en 
bredt formuleret teknologifaglighed i hele systemet?  
Hvis det er sidstnævnte, åbner det op for en ladeport af 
spørgsmål om allerede eksisterende viden, indhold, 
formål og afgrænsning i forhold til nuværende fag.  

For det andet savner vi en grundlagsdiskussion af, 
hvad der menes med forståelse i teknologiforståelse. Ud 
fra kompetenceområderne i det nuværende forsøgsfag 
kan vi ikke se, at der lægges op til grundlæggende kom-
munikations-, kultur-, praksis-, erfarings- og identitets-
aspekter, som har rødder i stærke humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige "forståelser af forståelser". Der er 
snarere tale om forståelse som information tilsat lidt 
filosofisk etikvinkel og en spids demokratiopdragelse. 
Vigtige perspektiver, absolut. Men ikke dækkende for 
det, vi opfatter som teknologiforståelse.

For det tredje vil vi pege på metoden, man tænker sig 
at arbejde med teknologiforståelse på, som ser ud til at 
være ret så definerende for faget og fagligheden. Meto-
den er, groft sagt, fagligheden, og metoden er grundlæg-
gende problemorienteret. Teknologiske fænomener i 
verden opfattes som enten årsag til problemer, der skal 
håndteres, eller mulige redskaber til at løse andre pro-
blemer af teknologisk eller ikketeknologisk art. 

Der ligger imidlertid en indbygget modsætning i, at 
faget skal gøre eleverne i stand til at bidrage til løsnin-
gen af problemer i alle aspekter af virkeligheden, men 
det er forudbestemt, at de løsningsforslag, de skal ud-
vikle, er digitale. Hvad nu hvis der kan findes bedre ikke-
digitale løsninger? Eller måske slet ikke nogen gode 
løsninger, hvis problemerne snarere skyldes forskellige 
værdier? Designtilgangen har bestemt værdi, men der er 
også andre måder at anskue teknologi på, for eksempel 
som fænomener, der opleves og skaber betydning, kul-
tur og identitet. 

Endelig er der for det fjerde et principielt spørgsmål 
om, hvorvidt vi med en sammenhængende teknologifor-
ståelsesfaglighed i hele uddannelsessystemet kommer til 
at ændre den måde, uddannelse tænkes på i Danmark. 
Ambitionen om en sammenhængende faglig progression 
lyder umiddelbart logisk, men er også problematisk, da 
den risikerer at reducere undervisning på de ”lavere” 
skole- og uddannelsestrin til forberedelse for senere 
forløb. Progressionstænkningen udfordrer uddannelses-
trins selvstændige værdi og forudsætter, at vi kan styre 
eller forudse elever og studerendes uddannelsesveje. 
Hvis vi skal ændre på progressionsprincipper, bør det ske 
med åbne øjne og ikke som en utilsigtet konsekvens.

AT SKYNDE SIG LANGSOMT
Man kan mene, at dette blot er akademiske og hypoteti-
ske indvendinger, som ikke ændrer ved hovedsagen: At 
der er behov for en ny faglighed. Den ambition er vi som 
sagt grundlæggende enige i. Men vi foreslår, at der ska-
bes rammer for, at fagligheden over tid og gradvist kan 
udvikle sin identitet, både i skolens praksis og via lang-
sigtet udviklings- og forskningssamarbejde mellem uni-
versiteter og professionshøjskoler. 

Uddannelsessystemet er på godt og ondt et hav fyldt 
med mange små skibe, der sejler i nogenlunde samme 
retning. Selv en mindre ændring i vindforholdene skal 
være velovervejet, da den får betydning for kursen i 
årtier fremover.

”Vi savner en grundlags-
diskussion af, hvad der 
menes med forståelse i 
teknologiforståelse”.



F o l k e s k o l e n   0 8   2 0 2 1   37 

Anbefalinger Katrine Dalin Diduch, lærer på  
Skælskør Skole i Slagelse Kommune  
og faglig rådgiver for håndværk og 
design på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

 Fortalt til Ida Juel Koll 

Jeg er blevet meget glad for appen Pinterest, 
som er et værktøj til at finde inspiration. Man 
kan søge på alt muligt forskelligt, og derefter 
kan man gemme både videoer og billeder af for 
eksempel kreative projekter på sin egen 
”opslagstavle”. Hvis man vil se, hvordan man 
kan fremstille pomponer med eleverne, kan 
man søge på det, og man vil finde et utal af 
vejledninger i billeder og videoer. Jeg vil anbefa-
le, at man inddeler sin egen konto i sektioner og 
emner, for der findes milliarder af billeder, og 
det kan hurtigt blive uoverskueligt. Hvis man 

bruger appen rigtigt, kan man opbygge en hel 
idebank inden for håndværk og design. 

Det er også muligt at finde læringsforløb på 
Pinterest, hvis mine kolleger for eksempel har 
tagget deres opslag med relevante hashtags 
som håndværkogdesign. Hvis man kender 
navne på specifikke kolleger, der også bruger 
Pinterest, kan man søge på deres navn og se 
deres opslagstavler. På den måde er det en 
uudtømmelig kilde til inspiration.

App  Saml dine egne  
og kollegers ideer til 
kreative projekter

Der findes mange bøger om håndarbejde og 
håndværk eller craft, som er den fælles 
betegnelse for det på engelsk. Denne bog, 
”Craftpsykologi”, skiller sig ud ved at være let 
læselig, og så er den skrevet af en tidligere 
håndarbejdslærer. Det gør, at den er meget 
konkret, samtidig med at den beskriver de 
psykologiske effekter af at sidde med håndsys-
ler. Jeg mener, at ved at sætte fokus på de 
evidensbaserede effekter af vores fag kan vi 
bedre åbne døre til blandt andet de politiske 
lag i skoleverdenen. Ved at sætte fagligheder-
ne ind i en større kontekst og få fokus på, at 

håndens arbejde er godt for sindet, får vi nogle 
andre aspekter frem. 

Håndværk og design har ikke været priorite-
ret højt nok politisk efter min mening, men det 
vil måske kunne ændres med denne bog. Ud 
over at være lærer læser jeg også en kandidat i 
didaktik (materiel kultur) på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse, så jeg har en 
særlig interesse for forskning og vil gerne brede 
den viden ud. 

Bog Hvordan  
håndarbejde kan føre 
til bedre trivsel "Craftpsykologi – Sundhedsfremmende 

effekter ved håndarbejde og håndværk" 
af Anne Kirketerp. Forlaget Mailand

App: Pinterest

Under coronanedlukningen faldt jeg over et 
tv-program på DR, som hedder ”Made in 
Denmark”. Det er en konkurrence ligesom ”Den 
store bagedyst”, bare mellem forskellige 
håndværkere, designere og kunstnere, som 
dyster i at fremstille det bedste produkt. Det 
tændte straks en gnist hos mine egne børn, 
som selv gik i sving med at finde forskellige 
materialer i vores hjem, som kunne bruges 
kreativt. Min søn fandt for eksempel noget papir 
frem og begyndte at lege med det. 

Programmet giver mig inspiration til prak-

sisnær læring for mine elever, som vil give dem 
en bredere forståelse af mange forskellige 
materialer. Man kan også vise selve programmet 
for klassen. Hvert program varer 30-45 minut-
ter, og jeg vil mene, at man godt kan vise det fra 
4. klasse og opefter, og at de vil synes, det er 
sjovt. Det er underholdende med en faglig dybde, 
hvilket er en indgang til at forstå fagligheden bag. Streaming  

Håndværkets svar på 
“Den store bagedyst”

dr.dk – søg på: Made in Denmark
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FINGRENE 
I KILDERNE
ORD Andreas Brøns Riise 
FOTO Michael Drost-Hansen

En øjenåbner. Sådan beskriver Gitte Alstrup, der 
underviser i historie i udskolingen på Alminde-Viuf 
Fællesskole, et efteruddannelsesforløb.

Hun er en af 40 lærere i Kolding Kommune, der 
har deltaget i et treårigt efteruddannelsesprojekt om 
at få skolerne til at arbejde tættere sammen med 
Kolding Stadsarkiv. Gitte Alstrup er ikke i tvivl om, 
at projektet har gavnet. Hun inddrager nu ikke alene 
arkivet, men hele lokalhistorien i sin undervisning.

“Jeg har ikke tidligere været så god til at bruge 
den i min undervisning, og det har heller ikke inte-
resseret mig synderligt. Det har åbnet mine øjne for 
mulighederne for at bruge lokalhistorien til at vække 
elevernes interesse for historiefaget”, siger hun.

Projektet har navnet “Arkivet i den åbne skole – 
et nyt autentisk eksternt læringsmiljø”. Først har de 
deltagende lærere på tre workshops fået indblik i, 
hvordan og til hvad man kan bruge lokalarkivet i sin 
undervisning. Her har de både deltaget i udviklingen 

Historielærer Gitte Alstrup er begyndt at 
inddrage lokalområdet og dets historie mere 
i sin undervisning.
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Historielærere fra Kolding har lært at bruge det lokale stadsarkivs samlinger 
og lokalhistorien i deres undervisning. Arkivets skoletjeneste vil give eleverne 
adgang til primærkilder og have lærerne til at reflektere over deres historiesyn.

af det forløb, som eleverne efterfølgende skulle 
igennem, og fået metoder med hjem til un-
dervisningen. Herefter har lærerne selv omsat 
deres viden til et undervisningsforløb hjemme 
på skolen. Ansatte fra Kolding Stadsarkiv har 
deltaget i undervisningen på skolen og givet 
feedback, inden eleverne til sidst har været med 
på arkivet.

“Museerne har en lang tradition for at have 
en skoletjeneste, men det har arkiverne ikke 
på samme måde. Selv om vores samlinger på 
mange måder egner sig bedre til undervisning, 
fordi man må interagere mere direkte med 
dem”, siger stadsarkivar ved Kolding Stadsar-
kiv Lene Wul.

Arkivet har arbejdet på at få et tættere 
samarbejde med kommunens skoler, siden 
folkeskolereformen satte fokus på åben skole. 
I 2015 begyndte arkivet at søge eksterne mid-

ler til at starte en skoletjeneste. I 2017-20 fik 
Kolding Stadsarkiv så støtte fra A.P. Møller 
Fonden som en af blot tre kulturinstitutioner. 
I dag er skoletjenesten på arkivet kommunalt 
finansieret. 

“Så vi havde allerede erfaringer med, at 
hvis man udvikler nogle konkrete forløb 
sammen med lærerne, så skete der noget både 
med lærerne og med kulturinstitutionen, som 
i sidste ende kommer eleverne til gode. Det er 
det, vi har forsøgt at bygge videre på i projek-
tet”, siger Lene Wul.

EFTERUDDANNELSE I EGEN PRAKSIS
Gitte Alstrups forløb var om den kolde krig. 
Hun oplevede det som givende, at der forløbet 
igennem var et tæt samarbejde mellem arki-
vet og lærerne, så besøg på arkivet ikke blot 
havde form af en ekskursion med læreren på 

Stadsarkivet i Kolding, hvor 40 lærere har 
deltaget i et treårigt efteruddannelsesprojekt.
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sidelinjen. Samtidig havde efteruddannelsen 
ikke form af et klassisk kursus med fokus på 
ny teoretisk viden. Gitte Alstrup følte, at hun 
fik redskaber med hjem, hun kunne bruge 
konkret i sin undervisning. Og netop det har 
været vigtigt, fortæller Lene Wul.

“Vi har tidligere oplevet, at hvis lærerne 
lærer noget på et kursus, de selv har ansvaret 
for at gå hjem på skolen og implementere, og 
ikke har resurserne til at gøre det i en hårdt 
presset hverdag, så løber det ud i sandet igen”, 
siger hun og tilføjer:

“Det giver noget, at lærerne og vi erfarer og 
reflekterer sammen igennem hele processen. 
Det er et supplement til kompetenceudviklin-
gen, som mange lærere bedre kan forholde 
sig til. Det giver også os et helt andet blik på, 
hvad lærerne har brug for, og hvor vi skal for-
bedre os for at formidle til elever i forskellige 
aldersgrupper”.

Gitte Alstrup understreger, at hendes klasse 
i forvejen var interesseret i historie, men at 
forløbet var til gavn for både de bogligt stær-
ke og de ikke så bogligt stærke.

“De var helt opslugte af at kunne få lov til 
at sidde med fingrene i arkivets kildemateriale. 
At kunne få lov til at søge svar i de enkelte 
kilder. Det gjorde stort indtryk på dem”, for-
tæller hun.

UDFORDRER LÆRERNES HISTORIESYN
Ifølge læreren har projektet været med til at 
udfordre elevernes opfattelse af, hvad et stads-
arkiv er, og hvad det kan bruges til.

“De er rigtig gode til at udvikle et forløb, 

der fanger eleverne. Som præsenterer det med 
at arbejde med primærkilder i børnehøjde”, si-
ger Gitte Alstrup. “Mange har nok et billede af 
et arkiv som noget med koldt lys fra lysstofrør 
på rækker af støvede kasser. Men de er gode 
til at skabe en atmosfære og at vise, at kilder 
kan være både dokumenter og sjove artefakter. 
Der er på alle niveauer taget højde for, at for-
løbet skal ramme alle typer af elever”.

I evalueringen af projektet konstaterer stads-
arkivet, at “der (sam)eksisterer flere forskellige 
historiesyn blandt folkeskolelærere”. Der 
findes dels opfattelsen af historiefaget som et 
kompetencefag, hvor eleverne arbejder under-
søgende med udgangspunkt i egen livsverden, 
dels en opfattelse af historie som “begiven-
hedsorienteret og oplevelsespædagogisk”.

Om den sidste opfattelse skriver arkivet, 
at “læreren fortæller fængende og forførende 
historiske fortællinger. Men med den tilgang 
er der en tendens til, at skellet mellem den 
levede og den fortalte historie bliver sløret for 
eleverne”. Lene Wul understreger, at Kolding 
Stadsarkiv i højere grad bekender sig til synet 
på historie som et problem- og kompetence-
orienteret fag, men at det vigtigste ikke har 
været at bestemme lærernes historiesyn.

“Projektet handler rigtig meget om at gøre 
det synligt for eleverne, hvor historien er, 
og hvordan de kan tilgå den. Det oplevel-
sesorienterede historiesyn kan give eleverne 
en oplevelse af, at det, der bliver fortalt af 
en autoritet, de stoler på, er historien. Det 
kan til tider skjule alt det grundlæggende 
metodiske i faget, der ligger nedenunder, og 

En kampvognsspærring, også kaldet en tjekkisk 
pindsvin, fra anden verdenskrig er bevaret 
foran indgangen til en gammel bunker, der i en 
periode blev brugt som lokalt politimuseum.

OM PROJEKTET
De seneste tre år har 40 historie-
lærere fra 20 folkeskoler og en 
privatskole i Kolding Kommune været 
på skolebænken hos det lokale 
stadsarkiv.

Målet med efteruddannelsesprojektet 
hos Kolding Stadsarkiv er at gøre 
lærerne bedre i stand til at inddrage 
lokalhistorien i deres undervisning. 
Projekt er støttet af A.P. Møller 
Fonden med knap 1,5 millioner kroner, 
og erfaringerne er nu dokumenteret og 
klar til brug for andre kommuner.

Læs mere på apmollerfonde.dk/
projekter/den-aabne-skole/
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FAGLIGE NETVÆRK 
Vær med i fællesskabet på 
folkeskolen.dk/historie

som man også skal lære”, siger Lene Wul og 
tilføjer:

“Det er helt fair, at man som lærer har det hi-
storiesyn. Men vi vil også gerne have, at både 
lærerne – og vi som skoletjeneste – forholder 
os reflekteret til, hvilket historiesyn man har. 
Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Men 
det er vigtigt, at man bliver bevidst om, hvor 
man står, og hvilke konsekvenser det har”.

AFSTANDEN ER AFGØRENDE 
Af arkivets evaluering af projektet fremgår det, 
at ni ud af kommunens 21 folkeskoler fortsat 
bruger arkivet løbende. Derudover er der tre 

skoler, som også anvender Kolding Stadsarkiv, 
men her rykker arkivet nogle forløb ud til 
deres lokalområde. Ni skoler har brugt arkivet 
udelukkende i forbindelse med lærernes kom-
petenceudvikling. Afstanden mellem skolen 
og arkivet synes at være afgørende for, hvor 
meget klasserne kommer på besøg.

Gitte Alstrups elever vil gerne på arkivet 
igen, men indtil videre har det ikke passet ind. 
Den vakte interesse for lokalhistorien har hun 
dog kunnet bruge til at tage eleverne ud til 
andre steder, understreger hun.

“Det har givet rigtig meget stof til eftertan-
ke om, hvordan man kan bruge lokalhistorien, 

og hvordan man kan fange elevernes interesse 
og gøre historiefaget mere levende for dem. 
Jeg har blandt andet taget eleverne med på 
byvandring, og det har jeg aldrig tænkt på at 
gøre før”, siger Gitte Alstrup og tilføjer:

“Eleverne får øjnene op for, hvad det er 
for en by, de bor i. Det giver meget til deres 
identitetsforståelse. I den alder synes de jo, at 
Kolding Storcenter er Kolding by. Men man-
ge af dem fik øjnene op for, at Kolding er en 
by med en rig historie, som er vedkommende 
for dem”.

abr@folkeskolen.dk

Området omkring Kolding rummer flere indgange 
til gamle bunkere og beskyttelsesrum, der kan 
gøre undervisningen om de to verdenskrige og 
efterkrigstiden mere levende for eleverne.
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Kan man bruge matematik til noget fornuftigt? 
Hvordan påvirker matematikken min hverdag på godt 
og ondt, uden at jeg opdager det? Hvorfor ved Google 
altid, hvad jeg vil søge efter? Kan Netflix regne ud, 
hvad jeg gerne vil se?

Det er en gåde for de fleste, hvad grafteori har 
med vores dagligdag at gøre, eller hvordan 
matematikken er omdrejningspunkt i rigtig 
mange handlinger, som vi som udgangspunkt 
ikke opfatter har noget som helst med mate-
matik at gøre. Matematikken er blevet mere 
og mere skjult med den stigende digitalisering, 
samtidig med at den styrer mere og mere af 
vores liv. Derfor er “Tallene i vores liv – Ma-
tematikken og verden omkring os” en vigtig 
bog, som jeg vil anbefale til alle matema-
tiknørder og alle, der hader matematik af et 

godt hjerte. Matematik er som udgangspunkt 
hverken demokratisk eller autoritær, men den 
måde, som matematikken anvendes på, har alt-
afgørende betydning for, hvilken type samfund 
vi får skabt.

Matematik behøver ikke at være skræmmen-
de, som mange husker den fra egen skoletid. 
Der er matematik i alle kroge af vores liv, hvad 
enten det er kaffemaskinen, der beregner, hvor 
varmt vandet skal være, Google, der beregner 
dine søgeresultater, eller Facebook, der be-
stemmer, hvad den skal vise om dig. Alt sam-
men beslutninger, der er foretaget på baggrund 
af matematik. Og vel at mærke beslutninger, 

som ikke er værdineutrale. På den måde har 
matematikken stor indflydelse på vores liv.

Forfatterens mål med bogen er at vise, at der 
bag al kompliceret matematik oftest gemmer 
sig enkle ideer. At matematik ikke behøver at 
være skræmmende. Mange abstrakte bereg-
ninger synes komplicerede og uforståelige, 
fordi vi som matematiklærere ofte forsømmer 
at forklare ideen bag symboler, og hvorfor og 
hvordan vi bruger dem.

“Tallene i vores liv – Matematikken og ver-
den omkring os” er også en begivenhedsrig rej-
se om mere eller mindre opdagelser, der er med 
til at styre vores liv, om vi vil det eller ej.

 ANMELDER OLE HAUBO CHRISTENSEN

Med matematikken i  
livets ulidelige lethed

Tallene i vores liv 

MATEMATIK
Stefan Buijsman 
250 kroner 
156 sider
Samfundslitteratur 

BOG
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Sportsefterskolen Sjælsølund søger en matematik- og 
tysklærer pr. 1. august 2021
Sportsefterskolen Sjælsølund har 168 elever fordelt på 9. og 10. 
klassetrin. Vi tilbyder linjeundervisning i fodbold, ski, adventure, 
badminton og dans. S|E|S er en sportsefterskole som har været i 
rivende udvikling, og som er blevet kendt for sin seriøse sportslige 
profil, men også kendetegnet ved en stærk boglig profil, og hvor 
dannelsen er i centrum. I det faglige arbejdes der undersøgende og 
vi er af den overbevisning at en relevant og nærværende under-
visning er vejen frem. Efterskolen ligger natursmukt lige uden for 
Hørsholm blot 20 km. nord for København.
Vi søger en faglig dygtig lærer, der brænder for efterskolelivet og 
som gerne vil være en del af vores team. 

Vi forventer:
At du er linjefagsuddannet eller tilsvarende i matematik.
At du er linjefagsuddannet eller tilsvarende i tysk.
At du er indstillet på at indgå i et tæt teamsamarbejde omkring både 
matematik og tysk.
At du er indstillet på at tage del i alle dele af efterskolelivet som bl.a. 
tilsyn og vagter i weekender og om aftenen. 
At du har erfaring med eller som nyuddannet er indstillet på at føre 
eleverne op til de relevante prøver på folkeskoleniveau. 
At du er indstillet på at være kontaktlærer.
At du er indstillet på at deltage i eventuelle udenlandsrejser.
Læs mere om skolen og søg jobbet her: www.sjaelsoelund.dk eller 
på www.lærerjob.dk
Ansøgningsfrist mandag d. 17. maj 2021

S l E l S  SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

Er du klar på de ‘store’ friluftsdisci-
pliner: træklatring, kano, havkajak, 
SUP, lejrliv, vandring og orientering, 
samt de pædagogiske, didaktiske og 
sikkerhedsmæssige aspekter knyttet 
hertil?

Vil du være med på holdet omkring 
udvikling af outdoor-undervisning på 
Stokkebækskolens outdoor-linje for 
7. - 9. årgang med udgangspunkt i 
naturfag og matematik?

Så er det måske dig, vi har brug for.
Vi er lige blevet godkendt som out-
door-linje-skole for 7. - 9. klasse fra  
 

august 2022, og i forlængelse heraf 
søger vi en lærer til denne særlige 
stilling, som går på to ben - Outdoor 
på den ene side og matematik og 
naturfag på den anden side. Stillingen 
er på fuld tid, og der er tiltrædelse til 
stillingen pr. 1. august 2021.

Vi søger en helt særlig profil, som er 
læreruddannet, naturvejleder eller 
noget tredje, og som med et solidt 
fagligt vidensgrundlag i naturfagene 
og matematik kan undervise de æld-
ste elever med det særlige didaktiske 
benspænd, at undervisningen foregår 
i, om og med naturen.

Stillingen er på fuld tid, og der er  
tiltrædelse til stillingen pr. 1. august 2021.

Læs hele stillingsopslaget på lærerjob.dk
Ansøgningsfrist mandag d. 24. maj 2021

Brænder du for at vejlede, undervise og  
styrke elevernes oplevelser, læring og fysiske  
bevægelsesaktivitet i naturen?

Outdoor- og naturfagslærer 

Viceskoleleder til Ejby Skole
Med særligt fokus på PLC, pædagogisk ledelse samt IT

Komplementerer du vores nuværende ledelsesprofiler på IT, 
Pædagogisk læringscenter og pædagogisk ledelse? Er du en 
teamplayer, der kan gribe boldene og være med til at spille dem 
i mål - så kom og vær med i vores ledelsesteam!

Ejby Skole er en vellidt, ambitiøs og udviklings-orienteret 
skole placeret i Ejby 12 km fra Køge Centrum. Vi søger en 
viceskoleleder på fuld tid til at indgå i skolens ledelsesteam 
sammen med skoleleder og SFO-afdelingsleder.

Ansøgningsfrist: 16. maj 2021 kl. 23:59

Ansøg og læs mere her: 
https://www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os-2

Vi er en mindre privatskole, hvor 12 lærere underviser 140 elever 
fordelt på 0.- 9. klassetrin. Vi lever op til vores navn – vi er en lille 
landsby, hvor alle kender alle. Vi vægter faglighed, kreativitet, tryg-
hed og oplevelser.
Vi tilbyder:
- Tæt forældrekontakt
- Gode og tætte kollegaer – som tager på lærerweekend en gang  
 om året
- Klassekvotient på ca. 16 elever
- Gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder
- Lejrskole hvert år
- Få møder
- Stor medbestemmelse med frie rammer for tilrettelæggelse af  
 egen undervisning. Kun fantasien sætter grænser.
Vi forventer:
- At du er god til at samarbejde
-	 At	du	ønsker	at	have	indflydelse	på	din	egen	og	elevernes	hverdag
Skemaet indeholder: indskolingsdansk, klasselærerfunktion og MUSIK
Du	vil	få	mulighed	for	indflydelse	på	det	endelige	skema.	Ansøgere	
med	interesse	og	kvalifikationer	i	MUSIK	og	dansk	vil	naturligt	blive	
foretrukket.
Det er vigtigt for os, at du har blik for en mindre skoles fordele/
ulemper.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolen: 32598631.
Skriftlig ansøgning stiles til skoleleder Stig Jørgensen og sendes til: 
Landsbyskolen, Engvej 135, 2300 København S eller mail:  
kontor@landsbyskolen.dk 
Ansøgningsfrist søndag den 16. maj 2021

Fuldtidslærer til fastansættelse
pr. 1. august 2021
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Grundskolen omfatter to spor i 8.-10. klasse.

Vi leder først og fremmest efter den rigtige person, men du må 
meget gerne kunne undervise i idræt og/eller fysik/kemi.
Derudover vil du komme til at varetage en del støttelærertimer.
Du vil desuden komme til at have en delt klasselærerfunktion. 

Hvis du kan se dig selv i nedenstående, så send en ansøgning. 
Vi ser gerne, at ansøgerne har en læreruddannelse.

Vi er en dynamisk og velfungerende grundskoleafdeling med 140 
elever og 15 lærere. Vi arbejder i teams på de enkelte årgange, og 
lærergruppen er karakteriseret ved engagement, faglig dygtighed, 
åbenhed, demokratisk sindelag og et godt samarbejde. Du skal 
have lyst til at indgå i dette fællesskab, hvor det at tage ansvar 
også er en stor del af hverdagen. Du ønsker at trives på en skole, 
hvor medansvar, udvikling og forandring er nøgleord.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC. For yderligere oplysninger se det fulde opslag på 
www.detfri.dk eller kontakt: Torben Lind Jensen, 2143 0959. 

Ansøgningen sendes på mail til: tlj@detfri.dk,  Att. Viceafdelings-
inspektør Torben Lind Jensen. 

Ansøgningsfristen er d. 11. juni kl. 12.00, og der vil være samtaler 
i løbet af uge 24.

Grundskolen på Det frie Gymnasium
søger lærer på fuld tid fra den 1.8 2021

                                                          

Vi søger to lærere � l
specialklasserækken samt

en dansklærer � l indskolingen

Alle s� llinger ønskes besat den 
1. august 2021 og har ansøgningsfrist 

den 7. maj 2021.

Læs mere og søg s� llingerne på
www.lærerjob.dk

Endrupskolen
Endrupvej 32, 3480 Fredensborg
endrupskolen@fredensborg.dk

Vi er en veletableret friskole med en meget sund Vi er en veletableret friskole med en meget sund 
og stabil økonomi, der søger to lærere.og stabil økonomi, der søger to lærere.
Begge stillinger er fuld tid og til besættelse 1. august 2021. Det drejer 
sig hovedsageligt om dansk i indskoling og samfundsfag. I skemaet 
kan der indgå fag som engelsk, historie, tysk, madkundskab eller andre 
fag, der passer til den rette kandidats linjefag eller interesser. Vi ønsker 
gerne lærere med interesse for DSA. Du skal være engageret og have 
høje ambitioner og forventninger til dine elever.
Jinnah International School er en velfungerende friskole med 200 
skønne og skoleglade elever. Vi vægter et trygt og nærværende under-
visningsmiljø kombineret med disciplin, respekt og stor faglighed. Det 
er vigtigt for os at gøre vores elever klar til livet e� er Jinnah Interna-
tional School, så de kan tage aktiv del i det danske samfund med fri-
hed, lighed og folkestyre. Lærerkollegiet brænder for at gøre en forskel 
for vores elever og har et konstruktivt skole-hjem-samarbejde, hvor 
der altid er en positiv dialog med forældrene om det enkelte barn.
Vi er en åben skole, der har med mange traditioner, men vi er også 
en skole i konstant udvikling, derfor må du gerne være initiativrig og 
engageret i at gøre vores skole endnu bedre.
Lyder det interessant så send meget gerne en ansøgning pr. mail til 
skoleleder Anette Spang Frandsen, info@jinnahskole.dk senest 3. maj 
2021, ansættelsessamtaler � nder sted snarest dere� er.
Du er også velkommen til at kontakte skolen for et besøg eller opkla-
rende spørgsmål.
Løn- og ansættelsesvilkår e� er gældende overenskomst.

Jinnah International SchoolJinnah International School
Skjulhøj Alle 59 • 2720 Vanløse • Tlf.: 38742100 Skjulhøj Alle 59 • 2720 Vanløse • Tlf.: 38742100 
info@jinnahskole.dkinfo@jinnahskole.dk

Følg os på Instagram

@folkeskolendk
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Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 

så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  

og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

JYLLAND

Skanderborg Realskole, 8660 Skanderborg
 
Afdelingsleder 

• Ansøgningsfristen er den 03. maj 2021

Kvik-nr. 81890624

Ingstrup Trivselsskole og -børnehave, 9480 Løkken
 
Tysklærer til verden bedste friskole 

• Ansøgningsfristen er den 05. maj 2021

Kvik-nr. 81873702

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Skoleleder til den nye interne skole  
knyttet til Hamarhus i Viborg
• Ansøgningsfristen er den 02. maj 2021

Kvik-nr. 81925463

FYN & SYDFYNSKE ØER

Hjemly Fri- og Efterskole, 5750 Ringe
 
Hjemly Idrætsefterskole søger en leder 

• Ansøgningsfristen er den 06. maj 2021

Kvik-nr. 81968673

Stokkebækskolen, 5884 Gudme

Outdoor- og naturfagslærer søges til 
Stokkebækskolen
• Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021

Kvik-nr. 81986165

Syddansk Erhvervsskole, 5230 Odense M

Undervisere til dansk og engelsk på 
erhvervsuddannelser/EUX og SPS
• Ansøgningsfristen er den 02. maj 2021

Kvik-nr. 81973630

SJÆLLAND & ØER

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk

Vedbæk Skole søger ny skoleleder og glæder 
sig til at møde dig
• Ansøgningsfristen er den 10. maj 2021

Kvik-nr. 81939299

Peder Lykke Skolen, 2300 København S

Fagligt ambitiøs afdelingsleder  
til udskoling på Peder Lykke Skolen
• Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2021

Kvik-nr. 81969992

Peder Lykke Skolen, 2300 København S

Fagligt ambitiøs afdelingsleder til  
indskoling på Peder Lykke Skolen
• Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2021

Kvik-nr. 81969741

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Viceskoleleder til Ejby Skole 

• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81985189

Københavns Kommune, 2100 København Ø

Skoleleder med stort og strategisk overblik til 
ny specialskole
• Ansøgningsfristen er den 23. maj 2021

Kvik-nr. 81985452

Nymarkskolen, 4200 Slagelse
 
Barselsvikariater til Nymarkskolen 

• Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2021

Kvik-nr. 81979740

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums 
grundskole søger lærere
• Ansøgningsfristen er den 05. maj 2021

Kvik-nr. 81985209

Christiansø Skole, 3760 Gudhjem
 
Lærer til Christiansø Skole 

• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81965775
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Marie Mørks Skole, 3400 Hillerød

Marie Mørks Skole søger ny  
forskoleklasseleder med lys i øjnene
• Ansøgningsfristen er den 03. maj 2021

Kvik-nr. 81913241

Landsbyskolen, 2300 København S

Landbyskolen søger en fuldtidslærer til  
fastansættelse pr. 1. august 2021
• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81964471

Skolen i Nordøstamager, 2300 København S

Lærere til skoleåret 21-22 på Skolen i 
Nordøstamager
• Ansøgningsfristen er den 03. maj 2021

Kvik-nr. 81963966

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Dygtig dansk- og tysklærer søges til 
Sigerslevøster Privatskole
• Ansøgningsfristen er den 07. maj 2021

Kvik-nr. 81968973

Nymarkskolen, 4200 Slagelse
 
Lærer til Nymarkskolen 

• Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2021

Kvik-nr. 81979744

Endrupskolen, 3480 Fredensborg
 
Vi søger to lærere til specialklasserækken 

• Ansøgningsfristen er den 07. maj 2021

Kvik-nr. 81985361

Det frie Gymnasiums Grundskole, 2200 København N

Grundskolen på Det frie Gymnasium  
søger lærer
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 81971916

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Lærer med linjefag i matematik,  
naturfag og idræt (m/k)
• Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2021

Kvik-nr. 81870586

Halsnæs Kommune, 3370 Melby
 
Lærere til Melby Skole pr. 1. august 2021 

• Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021

Kvik-nr. 81959175

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm

Sportsefterskolen Sjælsølund søger en 
matematik- og tysklærer pr. 1. august 2021
• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 81959359

Balsmoseskolen, 2765 Smørum

Balsmoseskolen søger pædagogisk 
afdelingsleder til ungemiljøet og PLC
• Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021

Kvik-nr. 81990697

Den lille Skole, 2800 Lyngby

Barselsvikar til Den lille Skole
• Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021

Kvik-nr. 81990951

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj
 
Lærer søges til Vejlebroskolen 

• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 81992135

Store Magleby Skole, 2791 Dragør
 
Lærer til Store Magleby Skole 

• Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021

Kvik-nr. 81985191

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Vi søger dansklærer til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 07. maj 2021

Kvik-nr. 81968635

Hørsholm Kommune, 2960 Rungsted Kyst

Rungsted Skole søger ambitiøs lærer  
med linjefag i dansk til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021

Kvik-nr. 81973631

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk-, musik- og H/D-lærer til mellemtrinnet  
til Engelsborgskolen
• Ansøgningsfristen er den 04. maj 2021

Kvik-nr. 81959173

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk- og idrætslærer (barselsvikariat)  
til Engelsborgskolen
• Ansøgningsfristen er den 04. maj 2021

Kvik-nr. 81959171
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Drømmestilling for den ambitiøse  
læsevejleder eller læsekonsulent
• Ansøgningsfristen er den 02. maj 2021

Kvik-nr. 81937207

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby
 
LKT-pædagog til Engelsborgskolen 

• Ansøgningsfristen er den 04. maj 2021

Kvik-nr. 81959174

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

To pædagoger til børnehaveklasse og  
SFO på Johannesskolen/Frederiksberg
• Ansøgningsfristen er den 06. maj 2021

Kvik-nr. 81980730

Jinnah International School, 2720 Vanløse

To ambitiøse og engagerede  
lærere søges
• Ansøgningsfristen er den 06. maj 2021

Kvik-nr. 81991933

Gribskov Efterskole, 3210  Vejby

To efterskolelærere søges  
til Gribskov Efterskole
• Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021

Kvik-nr. 81991936

Sommerhus til eventyr-
lystne børn – Læsø

Stor grund og sø med 2  
“ubeboede” øer. Mulighed for 
huler, shelter, hængebro,  
tovbane. 800.000 kr.

Telefon: 60 65 16 17

Sommerhus Lohals, 
Langeland, m. havudsigt

Udlejes til 6 personer.
Huset er på 122 kvm i to etager. 
150 m til stranden og skoven.  

Telefon: 29 61 51 61

Hold sommer i Dragør  
– op til 8 personer

Hus med have i Dragør udlejes i 
perioden 3.-10. juli og 22.-29. 
juli. 5 soveværelser. 
Pris pr. uge: 7.500 kr.

Telefon: 91 53 79 76

Læsø, sommerhus sælges

1½-plan (57 kvm). Udsigt over 
hede, klitter og hav. Pris 
1.275.000 kr. Klavs Hansen, tlf. 
61 27 56 94.

Telefon: 61 27 56 94

Klik din annonce ind, når det passer 

dig. Folkeskolen.dk er åben hele døgnet.  

Priser fra 410 kroner inklusive moms 

– betal med kort. Se priser på 

folkeskolen.dk

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I 
DERES FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK
 
Ansvarsfraskrivelse 

Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via 
fagbladet Folkeskolens Bazar og på folkeskolen.
dk/bazar er et direkte mellemværende 
mellem annoncøren og kunden, som vælger at 
respondere på annoncen. Folkeskolen, Danmarks 
Lærerforening og Media-Partners kan ikke 
drages til ansvar for de annoncer, der er 
indrykket i Bazar – og vi kontrollerer ikke de 
annoncerede oplysninger.
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

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

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

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

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

Næste nummer af

 
udkommer torsdag den 13. maj 

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 09
Blad nr. 10 
Blad nr. 11

27. april

10. maj

25. maj

13. maj

27. maj

10. juni

3. maj

17. maj

01. juni
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Ida Juel Koll
ijk@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

Forsideillustration:  
Rasmus Juul
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Med en bemærkelsesværdig gavmildhed 
har en samling ærefulde mandfolk truffet 
den beslutning at tillade optagelse af hele 
to kvinder i den officielle danske 
nationalkanon over skønlitterære forfattere, 
som vor ungdom bør kende. 

Det drejer sig om de to "forfatterinder" 
Karen og Tove, som begge viser sig at have 
syslet med skriblerier udi små fortællinger, 
som de selv har fundet på, og endda 
lejlighedsvis prøvet kræfter med noget så 
vanskeligt som poesi. Den lille Karen – 
bedre kendt som forhenværende hustru til 
den navnkundige baron Bror Blixen – og 

Tove, datter af fyrbøder Ditlev Nielsen 
Ditlevsen, Vesterbro, indlemmes hermed i et 
fornemt selskab, hvor de skal forsøge at gøre 
sig gældende blandt hæderkronede mænd. 

Men hvor en vis taknemmelighed vel havde 
været passende, synes denne gestus 
imidlertid ikke at stille de ærligt talt 
efterhånden lidt overivrige og skingre kvinder 
tilfredse. Både et såkaldt borgerforslag og en 
fraktion af lærerinder i skolernes danskfag 
arbejder tværtimod på at presse endnu flere 
kvindfolk ind i litteraturkanonen, hvilket dog 
kun de færreste finder tiden moden til. Vi 
skriver trods alt kun 2021.

Verdens, ifølge 11-årige Rasmus, sødeste, klogeste, 
smukkeste, dejligste og på alle måder mest fantastiske 
pige, som går i parallelklassen og også har en virkelig 
flot skoletaske, afslørede tirsdag morgen over for en 
halvcirkel af forsamlede veninder i skolegården, at hun 
faktisk er ret sikker på, at hun allerede har haft corona. 

Nyheden overleveredes med en alvorlig mine af pigen, 
som dog ikke har haft symptomer og aldrig er testet 
positiv for den frygtede virus. "Jeg er også begyndt at 
glemme alt muligt", lød det bekymret fra den 
bedårende pige til almindelig forfærdelse blandt 
tilhørerne.

Rasmus, som har været betaget af pigen siden 
børnehaveklassen, hæftede sig ved, hvordan hun dér i 
skolegården fremstod i et nærmest magisk modlys, 
som ligesom gav hende en slags guddommelig glorie 
eller et eller andet. 

Verdens mest  
fantastiske pige fra  

parallelklassen  
ret sikker på, at hun  

har haft corona

Tove, datter af fyrbøder  
Ditlevsen, og Bror Blixens  
hustru optaget i litteraturkanon

Tove, datter af fyrbøder  Tove, datter af fyrbøder  
Ditlevsen, og Bror Blixens  Ditlevsen, og Bror Blixens  
hustru optaget i litteraturkanonhustru optaget i litteraturkanon

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



De fleste af os vil gerne være med til at løse klimakrisen.  
Som forbruger kan du vælge en bil, der reducerer  
CO2- udslippet. Derfor gør vi det mere attraktivt at  
låne til en Plug-in hybrid/elbil. Vælg et grønt billån,  
der er markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du medlem, ejer du 
os. Derfor får du billigere finan siering, bedre vilkår 
og en ejerkreds, der forlanger, at vi er med til at tage 
ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1930 og fortæl, hvad  
du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på for nuftige  
betingelser til traditionel brænd stofdrevet bil. 

Låneeksempel. 
400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.074 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 1,25% p.a. (var.) Debitorrente 1,26% p.a. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 2,10%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 391.083 kr.
Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

GRØN BIL  GRØN FINANSIERINGRing 3378 1930  – eller se mere på  lsb.dk/groen-bil

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Spar på billånet, når du
             skifter til en 
            klimavenlig bil

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse.  
Du skal samle hele din privatøkonomi i Lån & Spar og være medlem  
af DLF. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke  
medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved 
overførsel af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

RENTE 
1,25%

til medlemmer af DLF

DLF_210427_Grønt-billån_225x285.indd   1DLF_210427_Grønt-billån_225x285.indd   1 14.04.2021   10.1014.04.2021   10.10



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

ÅRETS FAGLIGE OPDAGELSESREJSE:  Med Danidas nye undervisningsmateriale oplever dine elever mange sider af 
livet for børn i Kenya. Først og fremmest kommer I helt tæt på hverdagen hos Turkana-folket. De lever som fiskere 
og nomader i en barsk region, hvor klimaforandringer gør det nødvendigt at tænke nyt. 
 I møder også børnene i Kenyas myldrende hovedstad Nairobi og på familie-landbrugene i de frugtbare Nakuru-
bjerge. I besøger de varme kilder, tefarmen, elefant-børnehjemmet, kurvefletteren, perlemageren og meget andet. 
Og så lærer I en masse om Kenyas ikoniske dyreliv. Materialet giver globalt udsyn i børnehøjde.

Masser af andre fagopgaver: Eleverne læser, undersøger, skriver, laver 
N/T-eksperimenter og formidler.
Bevægelse med sjove lege og spil fra Kenya.
Mød Karen Blixen i Kenya – med fortælling, fakta og leg.
Lærer-web med materialer klar til brug og nemme opgaveark.
Kreative IT-værktøjer: Mød tre børn fra Kenya, lav flotte fotohistorier 
og en sej, interaktiv lågekalender til fx forældrene.
Online skole-events: Folkekirkens Nødhjælp laver sjove events, hvor 
din klasse kan være med ’live’. NB: Tilmelding før sommer!
Årets projekt: Folkekirkens Nødhjælp hjælper børn og voksne i Turkana 
med uddannelse, klimatilpasning og konfliktmægling.

Lærerne siger:  • Fantastisk materiale • Både lærere og elever var begejstrede • 
Spændende og lige til at gå til • Superflot og fængende • Virkelig god variation og faglig 
spredning • Eleverne var helt opslugt • Et superb materiale, som jeg anbefaler til ALLE!

KENYA KALDER
ALLE SKOLER

249,- Komplet 
klassesæt 

u-landskalender.dk
 30 store elevbøger    2 lærervejledninger   Omfattende web-materiale

BESTIL
NU

Lav pris til
1. juli

1.-5. KLASSE – NEMT, ENGAGERENDE OG MED MASSER AF KERNEFAGLIGHED:

Årets bog: ’Den store plan’ af Kim Langer. Om fiskerdrengen Ekiru ved 
den store Turkana-sø, der bruger sine matematiske evner til at redde 
familien – og give sin gnavne morfar en lille lærestreg. Plus masser af 
faktastof og tre læselet-fabler.
Årets film: Mange små film om Kenya – og en fiktionsserie om 
venskaber på trods, hvor Ramasjangs værter får hjælp fra Kenya.
Kreativitet: Syng med på årets sang, og arbejd med kenyanske 
mønstre og farver i keramik, foldebøger, smykker og tegninger.


