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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Matematikvurdering 0. klasse anvendes i slutningen af 0. klasse og  afdækker 
elevens kunnen inden for følgende områder:

Af Inger-Lise Heinze 
og Karina L. Kemner

Af Inger-Lise Heinze 

Matematikvurdering 1.-3. klasse kan anvendes løbende eller 
om foråret for at se, om alle stofområder er sikkert indlært:

Matematikvurdering 0.- 3. klasse 

Sprogvurdering 0.-1. klasse

VURDERINGSMATERIALER TIL MATEMATIK OG DANSK  

Opgaverne inden for hvert af de faglige områder 
svarer til kravene i forenklede Fælles Mål.

• Talrækken og talrækker
• Antalsforståelse
• Talsymbol
• Talgenkendelse

• Addition og subtraktion
• Flest/færrest
• Mønstre og former
• Skrive tal og regnestykker

• Tal: titalssystem, decimal-
tal og brøker

• Regnestrategier: addition, 
subtraktion, multiplika-
tion, division og hverdags-
økonomi

• Algebra

• Geometri og måling:  
geometriske egenskaber, 
geometrisk tegning,  
placeringer og flytninger 
og måling

• Statistik og sandsynlig-
hed

Sprogvurdering 0. klasse 
opfylder kravene til den  
obligatoriske sprogvurdering 
i 0. klasse og indeholder  
opgaver inden for:

• Lytteforståelse
• Ordkendskab
• Bogstavkendskab
• Fonemopmærksomhed.

Sprogvurdering 0.-1. klasse 
vurderer elevens bogstav-
kendskab – bogstavernes 
navn, form og lyd. Her testes 
elevens visuelle kendskab 
til alfabetets store og små 
bogstaver og elevens egen 
skrivning af de store og små 
bogstaver. Anvendes i slut-
ningen af 0. klasse eller be-
gyndelsen af 1. klasse.

Ved køb af den fælles Vejledning 
får man adgang til det digitale 
scoringsprogram samt normer til 
Sprogvurdering 0. klasse. 

Afdækker elevens sproglige forudsætninger, så det 
er nemt og overskueligt at få overblik over barnets 
sproglige kompetencer.
 – Pia Weise Pedersen, Folkeskolen.dk

Testmaterialet er dejligt overskueligt ...
 – Inge Kiilerich, Skolestart

BESTIL 
PÅ DPF.DK

MED 
NORMER 

OG DIGITALT 
SCORINGS-
PROGRAM

MED 
DIGITALT 

SCORINGS-
PROGRAM
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M Ø D  I  B L A D E T

Inklusion er og bliver en altoverskyggende 
udfordring i folkeskolen i disse år – især når den 

ikke lykkes. Det gælder for både lærere, forældre og 
elever – og dermed en stor del af dem, folkeskolen 
– og Danmark – består af. Det kunne man også se på 
interessen for at deltage i Folkeskolens debatmøde på 
Læringsfestivalen, som hurtigt blev fyldt op, selv om 
det lå på et umuligt tidspunkt. 

Men hvad med politikerne? Har de virkelig indset, 
hvor meget det fylder, og hvor meget det betyder? At 
det går ud over både de børn, som har vanskeligheder, 
og alle de andre. Og deres forældre. Og deres lærere.

Eller vil politikerne hellere bruge valgkampen på 
symbolpolitik om udlændinge eller asfalt på vælger-
venlige steder i stedet for at kaste sig ud i at fokusere 
på inklusionsproblemerne i skolen? 

Der var ganske vist politikere på Folkeskolens de-
batmøde, men selv om de bestemt bakkede op om, at 
noget skal gøres, så lovede de ikke ret meget.

Det burde ellers være en fristende udfordring po-
litisk. For det er et emne, som berører rigtig mange 
vælgere – og der er også ret stor enighed om opskrif-
ten blandt fagfolk. Det kunne man se på mødet, hvor 

listen over gode forslag ikke æggede til den store de-
bat. De fleste var ret enige. Forslagene spændte lige fra 
at sørge for, at nogen på skolen kan vejlede forældre i 
at finde rundt i det kommunale system, når deres barn 
får en diagnose, til muligheden for et lille pusterum 
for de elever, som har brug for at kunne trække sig lidt 
tilbage.

Der var også større og dyrere forslag. Det vigtigste 
er to fagfolk i klassen – og den ene med specialpæ-
dagogiske kompetencer. Dyrt, ja, men alligevel er en 
lille skole ved Viborg godt på vej og har valgt at bruge 
kræfterne på at skabe gode rammer i indskolingen og 
på den måde mindske problemerne senere. Men også 
her ville det hjælpe med lidt ekstra midler.

Så der ligger solide erfaringer bag løsningerne, og 
det er sådan set bare at starte fra en ende af. Jo flere, 
jo bedre. Ikke at det er nemt, bestemt ikke, og det 
kræver en stærk lokal indsats. 

Så skulle man tro, at Christiansborg 
og KL kunne finde penge til at støtte 
disse løsninger. For selv om det ko-
ster penge, er det helt sikkert endnu 
dyrere at lade stå til. At overse vold 
og problemer i folkeskolen får selve 
fundamentet for den danske velfærd 
til at slå revner. 

Taber vi først børnene – og deres forældre – fordi 
de ikke kan se, at de bliver mødt i folkeskolen, ryger i 
næste runde opbakningen til den fælles folkeskole. Så 
bliver hver familie overladt til at kæmpe ensomt mod 
systemet og finde de individuelle løsninger, de har råd 
til – mens fanden tager dem, der ikke har overskud-
det. Det kan vi ikke være bekendt. Lad inklusion blive 
et tema i valgkampen. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Matematik er 
det bedste i 
verden, synes 
forfatter og  
forlagsejer  
Pernille Pind.

Inklusion i  
valgkampen!

Foto: Ida W
ang

Matematiklærer 
Johannes Berger 
har fire skole-hjem-
samtaler om året.

Gro Caspersen,  
lærer i dansk som  
andetsprog, er be-
kymret for elever med 
flygtningebaggrund.

Foto: Klaus Holsting

Foto: Lotte Ladegaard

Foto: Lars Just
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GRATIS!
til hele skolen

TIL ALLE OS
’Til alle os’ er et gratis undervisningsmateriale, 
der er bygget op omkring en række korte film, 
der handler om at være barn i Danmark med
flygtningebaggrund. 
 
Materialet skaber et godt udgangspunkt for 
at tale om flygtninge og få en forståelse for, 
hvad de flygtede børn har været igennem, og 
rammer samtidig ned i temaer som savn, 
forskelle og fællesskaber. 
Undervisningsmaterialet er differentieret til 
indskoling, mellemtrin og udskoling.

Find materialet på redbarnet.dk/skole

128

#Inklusion
Tilhørerne til Folkeskolens 

debatmøde om inklusion var 
engagerede i debatten om  

at finde løsninger.

Gro lytter 
Når elever med flygtningebaggrund  

mister lysten til at lære, hjælper  
Gro Caspersen.
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Hvad siger  
følgeforskningen?
Tre forskere har tygget 
sig igennem de tusind-
vis af siders forskning 
om skolereformen. Nu 

er de klar med et  
koncentrat.

En alternativ skole
Lærer Helena Garcia  

er lærer på Collegi 
CreaNova i Barcelona. 

Her er lærernes  
vigtigste opgave at 

vække elevernes  
nysgerrighed.

Aktivt samarbejde
Forældre har fået  

et tættere forhold til skolen 
og deres børns læring på 

Ellebjerg Skole.

O V E R S I G T
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Flere og flere oprakte hænder titter frem i 
klasselokalerne på Tingkærskolen i Odense. 
Elever, som har det lidt svært i skolen, er 
nemlig begyndt at deltage mere i klassen 
både fagligt og socialt, efter at de har været i 
læringscafé. 

»Eleverne er mere aktive mundtligt. De er 
bedre til at kommunikere og fortælle, hvis de 
har brug for hjælp. De har fået mere mod på 
at deltage i undervisningen. Vi kan mærke, at 

der har været ekstra hænder og tid til dem. 
Eleverne er blevet hørt, og det hjælper på de-
res faglighed«, fortæller Lene Mumm Lanther, 
som er kontaktlærer for læringscaféen på 
Tingkærskolen. 

I det år, Tingkærskolen har haft lærings-
caféen efter skoletid, har de tolv tilmeldte 
elever ifølge Lene Mumm Lanther også fået 
det bedre med de andre elever: »Visse elever 
havde svært ved at trives socialt i klassen. 
Men det er blevet bedre efter tiden i læ-
ringscaféen. De kan bedre håndtere, at vi er 
mange i klasselokalet«.

Læringscaféerne blev oprettet i 2015 af 
Red Barnet Ungdom som et frivilligt pilotpro-

jekt på fem skoler. Siden er projektet vokset 
til 50 caféer. Målet er at hjælpe svage elever 
med at trives bedre i skolen både fagligt og 
socialt. I læringscaféerne undervises eleverne 
af en række frivillige, der typisk er stude-
rende mellem 20 og 30 år. Sammen med de 
frivillige træner eleverne faglige færdigheder 
ved aktive læringsøvelser og får hjælp til lek-
tierne. 

 
Øger trivsel blandt ældre elever 
En evaluering foretaget af Vive, Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 
bekræfter, at eleverne trives bedre fagligt 
og socialt efter et stykke tid i læringscaféen.  

Læringscaféer  
                   giver lyst til skolen

TEKST TOBIAS LAURITZEN

FOTO THOMAS ARNBO

Læringscaféer med tid til hygge og lektier øger udsatte elevers trivsel, viser evaluering. 
Skoler oplever, at eleverne bliver mere aktive i undervisningen og får nye fællesskaber. 
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Analysen, der bygger på 98 besvarelser fra 
elever i 3.-9. klasse på  ti skoler med lærings-
café, viser også, at jo mere tid eleverne bru-
ger i caféen, desto højere faglig selvtillid og 
social trivsel opbygger de. 

»Vi har spurgt eleverne ind til, om de frivil-
lige er gode til at hjælpe dem og forstå deres 
faglige udfordringer, og det svarer de alle 
positivt på«, fortæller senioranalytiker Mikkel 
Giver Kjer, der har foetaget evalueringen.

Han peger på, at man normalt ser fal-
dende skoletrivsel blandt de ældre elever, og 
derfor er det interessant, at denne gruppe 
trives bedst i læringscaféen.

»Det kan selvfølgelig være, fordi de ældre 
elever har været i caféerne i længere tid. Men 
det tyder på, at der kan gøres noget for denne 
elevgruppe«, siger han. 

Læringscaféen giver nye fællesskaber 
Ud over det faglige udbytte hjælper lærings-
caféen mange elever med at opbygge nye 
venskaber. 

»Nogle elever har en rolle i klasselokalet, 
som de ikke trives med, og den rolle kan være 
svær at bryde ud af. Det kan være forholdet 
til de andre elever eller læreren, der ikke er 
godt. Fordelen ved de frivillige i caféen er, at 
deres relation kan være mindre hierarkisk«, 
siger Mikkel Giver Kjer. 

På Tingkærskolen har Lene Mumm 
Lanther også oplevet, at det har været godt 
for nogle af eleverne at møde nye mennesker. 

»De bliver mødt af en anderledes under-
visningsmetode, fordi de frivillige undervisere 
ikke er deres lærer og har en anden uddan-
nelse bag sig. Det hjælper også, at de frivil-
lige er unge. Det skaber en god kontakt med 
eleverne, for det er ikke længe siden, de frivil-
lige selv gik i skole. For mange elever bliver 
caféen et fredet sted«, fortæller hun. 

I Red Barnet Ungdom genkender national 
chef Astrid Engberg den erfaring. 

»I caféerne mødes eleverne tit på tværs af 
årgange. De bygger nye venskaber op og star-
ter på en frisk. Det er ikke, fordi der ikke la-
ves godt arbejde med trivsel i klasserne, men 
den her model kan give en ny start for nogle 
elever«, siger Astrid Engberg. 
tla@folkeskolen.dk

Ørestad Skole i København er en af de 
50 skoler over hele landet, som tilbyder 
læringscafé i samarbejde med Red  
Barnet Ungdom. Det langsigtede mål 
med initiativet er at sikre eleverne  
bedre forudsætninger for at  
gennemføre grundskolen og en  
ungdomsuddannelse. 

Et supplement  
til skolen
Læringscaféerne kan noget, som skolen ikke kan, i kraft  
af de frivillige, siger skoleleder. Men caféerne er ikke en  
erstatning for skolens opgave.

Tingkærskolen blev sidste år kontaktet af en familie, der var ny i Danmark og på 
skolen. Familien efterspurgte et ekstra tilbud til deres børn. Et tilbud, der kunne 
hjælpe dem med at blive en bedre del af skolen.

»Vi ville gerne finde en mulighed for familien. Kort efter fandt vi Red Barnet 
Ungdoms initiativ med læringscaféer og blev enige om, at vi har flere elever, der kan 
drage nytte af det her tilbud om ekstra hjælp til læring. Det handler i høj grad om at 
bryde den sociale arv«, fortæller Dorrit Weber, som er souschef på Tingkærskolen.   

I caféen møder eleverne frivillige, der har en anden baggrund end deres lærer. 
Samtidig kan de nå eleverne på nogle andre parametre end deres undervisere, me-
ner Dorrit Weber og kommer med et eksempel:

»Eleverne møder voksne, der kan noget andet, end vi kan her på skolen. De går på 
universitetet, studerer for eksempel idræt og musik. Det tager de med ind i læringsca-
féen. En af de frivillige har haft en saxofon med og har lært eleverne at spille på den. 
De bliver rollemodeller og kommer med et stort overskud, som de giver til børnene«. 

Skolelederen lægger vægt på, at de frivillige er gode til at samarbejde med sko-
len: »Vi har møder med dem både om det praktiske og det faglige og om, hvad vi 
vægter højt her på skolen«, siger hun. 

Det er blandt andet skolens pædagogiske tilgang og dannelsesstrategi, som de 
frivillige skal kende til og anvende om eftermiddagen i læringscaféen. 

»De skal spørge sig selv, hvordan man kan få eleverne til at spørge nysgerrigt og 
gå nysgerrigt til opgaverne, der skal løses. Det kan også gælde vedholdenhed. Kan 
de frivillige få eleverne til at gøre en ekstra indsats og arbejde lidt længere, end de 
selv troede, de kunne«, siger Dorrit Weber. 

Samfundet ind i skolen
I Danmarks Lærerforening mener Jeanette Sjøberg, formand for DLF’s uddannel-
sesudvalg, at læringscaféer kan være et godt supplement til folkeskolen. Men hun 
understreger, at skolen selv skal kunne løfte opgaven. 

»Selv om det skaber værdi for eleverne, løser det ikke problemet i skolen. Ele-
verne har ret til at få en særlig tilrettelagt undervisning, der passer til dem. Det er 
positivt, at de får en succesoplevelse i læringscaféerne, men vi skal stadig finde ud 
af, hvordan vi løser deres udfordringer i skoletiden«. 

Tingkærskolens leder mener godt, at skolen selv kan løfte opgaven med udsatte 
elever. For hende er læringscaféen netop et supplement - det er derfor, det hedder 
en læringscafé og ikke en lektiecafé, pointerer hun. 

»Caféerne repræsenterer noget andet end skolen. De frivillige kan nå børnene på 
andre parametre, end lærerne kan. Der står i skoleloven, at vi på alle mulige måder skal 
arbejde med lokalsamfundet og få samfundet udefra trukket ind i skolen. Det er det, vi 
gør her«, siger Dorrit Weber. 
tla@folkeskolen.dk
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T E K S T : 
H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  
T H O M A S  A R N B O

             Sådan  
skaber skolerne
      god inklusion

Resurser og flere voksne i klassen er 
en løsning på bedre inklusion, lød det 
fra paneldeltagerne, da Folkeskolens 
redaktion inviterede til debatmøde 
om at finde gode løsninger på  
inklusionsopgaven.

»Vi skylder børnene at blive 
bedre til inklusionsopgaven«, sagde Thomas 
Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og 
Undervisningsudvalg.

Folkeskolens debatmøde om inklusion 
fandt sted på Læringsfestivalen i Bella Center 
i København den 14. marts. Det var kulmina-
tionen på redaktionens flere måneder lange 
fokus på inklusion og vold i folkeskolen. 
Paneldeltagerne var praktikere, politikere 
og organisationsfolk – og de blev bedt om at 
tænke i løsninger: Hvordan skaber man den 
gode inklusion?

»Ud over flere resurser til inklusion er 
der også brug for en reorganisering. I dag er 
inklusion en slags eksperiment, som lærerne 
alt for ofte står alene med i klasserne. Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er langt 
væk, og skolelederne har travlt med meget 
andet i skolen«, sagde Jeanette Sjøberg, for-
mand for undervisningsudvalget i DLF.

Paneldeltagerne efterlyste koordinering, 
rådgivning til forældrene, flere voksne i klas-

serne og resurser. Der er klart mangel på 
resurser – og så skal alle blive bedre til at 
sprede de gode eksempler, så man kan lære af 
hinanden. Med på debatmødet var skoleleder 
Michael Flarup og cand.pæd.psych. Lene Bak 
Outzen fra Brattingsborgskolen ved Viborg. De 
fortalte om deres prioritering af to voksne især 
i indskolingen, hvor børnene skal socialiseres 
og lære at gå i skole. Men også to voksne, hvis 
det er nødvendigt på mellemtrinnet. Det skal 
prioriteres, og så må andet skæres væk, for 
eksempel møder, fortalte skolelederen.  

Under debatmødet voksede listen med 
løsninger: co-teaching, tid til, at de voksne 
kan forberede undervisningen, observere, 
sparre med hinanden og evaluere. Special-
pædagogiske tiltag i almenundervisningen og 
klare målrettede indsatser, lød andre af løs-
ningsforslagene.

Bedre hjælp til forældrene
Formand for Skole og Forældre Rasmus Edel-
berg pegede på, at pengene ikke fulgte med 

ud til skolerne, da inklusionsreformen fandt 
sted i 2012. I nogle kommuner forsvandt 
pengene fra specialtilbuddene og kom ikke 
med over i almenundervisningen, hvor de 
skulle bruges til inklusion. »Inklusion blev en 
spareøvelse«, sagde han. Som repræsentant 
for forældrene i skolebestyrelserne efterlyste 
Rasmus Edelberg en ordentlig visiterings-
praksis:

»Vi kan kun hjælpe forældrene, hvis vi 
kan forstå systemet og kender det godt. Hvis 
forældrene kan få en ordentlig begrundelse i 
visiteringspraksissen«.

Netop hjælp og rådgivning til forældrene 
blev et større tema i debatten. Skolelederne 
har den opgave, og den skal prioriteres 
sammen med kommunerne, sagde næstfor-
mand Dorte Andreas fra Skolelederforenin-
gen. 

Lærer, kredsformand i Brøndby og mor 
til en søn med autisme, Rikke Jørgensen, for-
talte, at hun ikke følte sig spor hjulpet eller 
støttet, da hendes søn blev smidt ud af flere 

DEBAT- 
MØDE:
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folkeskoler og specialtilbud. Familien sav-
nede i den grad hjælp og koordinering.

Inklusion går ikke godt nok
Uddannelsesordfører Anni Matthiesen fra 
Venstre fortalte, at hun som mor til en søn 
med autisme godt kender til de kampe, 
man skal tage med systemet. Hun foreslog, 
at man breder de gode eksempler ud, 
hjælper hinanden på skolerne og inspirerer 
hinanden til den gode inklusion.

»Jeg foreslår, at KL og Christiansborg-
politikerne sætter sig sammen igen og taler 
om inklusion. Vi har et ansvar, når tingene 
ikke fungerer godt nok, og det gør inklusio-
nen ikke«, sagde Anni Matthiesen.

Hun foreslog dialogmøder, hvilket fik 
Enhedslistens Mai Villadsen til at sige, at 
dialog med kommunerne ikke er nok. Der 
skal også penge til. 

»God inklusion er dyrt, men det er også 
dyrt at lade være. At få unge ud uden en 
ungdomsuddannelse, at lærere går ned på 

grund af vold, og at familier går i opløsning. 
Det er meget dyrt«, sagde Mai Villadsen.

Rådgivning til forældrene, bedre koordi-
nering, skolepsykologuddannelsen tilbage, 
fordi der mangler gode skolepsykologer, og 
i det hele taget at skabe en klarhed i laby-
rinten, så man kan rådgive bedre, foreslog 
også Lærerforeningens Jeanette Sjøberg.

Og husk at spørge eleverne, hvad de 
mener vil være godt. De har også nogle 
gode bud, lød det fra en af tilhørerne på 
debatmødet. 
hl@folkeskolen.dk

DEBATMØDETS  
LØSNINGSFORSLAG
   Prioriterede målrettede  

indsatser

   Resurser – økonomiske og  
adgang til viden (forældre,  
lærere)

   Gør skolen til et forpligtende 
fællesskab (medarbejdere,  
elever, forældre)

   Afsæt tid i hverdagen til at  
udvikle og forberede praksis 
sammen 

   Flere voksne i klassen/  
co-teaching

   Mindre politisk styring – mere 
decentral ledelse (tillid til lokale)

   Pusterum for »inkluderede«  
elever

   Rådgiver/koordinator over for 
forældre (oversigt over hjælp)

   Visiteringspraksis skal gøres klar 
for forældre (skoleledere, lærere)

   Gennemsigtighed omkring  
resurser 

   Cand.pæd.psych. tilbage

   Lær af de gode eksempler 

   Reorganisering – PPR/resurse-
personer ud i praksis

   Bedre samspil/videndeling  
mellem almen- og specialskoler

   Efteruddannelse ind i skolen 
omkring team

   Klare kommunale handleplaner 
med mål for succes

   Lokale handleplaner for  
inklusion og en national plan for 
lærernes efteruddannelse 

   Undervisningsministeriet står 
for årlig opfølgning på kommu-
ners indsats

   Ændre lovgivning om læreres 
muligheder for at gribe fysisk 
ind.

Paneldeltagerne på Folkeskolens 
debatmøde (fra venstre): Alex Ah-
rendtsen, folkeskoleordfører (Dansk 
Folkeparti), Mai Sloth Villadsen, 
folketingsmedlem (Enhedslisten), 
Anni Matthiesen, undervisnings-
ordfører (Venstre), Thomas Gyldal 
Petersen, formand for KL’s Børne- 
og Undervisningsudvalg, Jeanette 
Sjøberg, formand for undervisnings-
udvalget i DLF, Dorte Andreas, 
næstformand i Skolelederforeningen, 
Rikke Jørgensen, lærer og kreds-
formand i Brøndby, Rasmus Edel-
berg, formand for organisationen 
Skole og Forældre.
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Minister vil give skoler handlingsplan mod vold
Folkeskolens fokus på inklusion og vold mod lærere blev vendt på et samråd.  
Undervisningsminister Merete Riisager understregede, at der kan være andre årsager til  
stigende vold i skolen end inklusion, men at hun er på vej med en handlingsplan.

»Når ni ud af ti lærere i Fol-
keskolens undersøgelse peger på inklusion 
som hovedårsag til vold i skolen, så giver det 
naturligvis stof til eftertanke«. Sådan lød det 
fra undervisningsminister Merete Riisager 
(Liberal Alliance) på et samråd om vold og 
fejlslagen inklusion i folkeskolen. Men sam-
tidig understregede hun, at sammenhængen 
nok er mere kompleks: »Det ville være dejligt 
nemt, hvis man kunne give inklusion hele 
skylden.
     Det var en samlet opposition, som havde 
kaldt Merete Riisager i samråd, hvor hun 
skulle gøre rede for den mulige sammenhæng 
mellem vold og flere inkluderede elever i fol-
keskolen. Med sig havde ministeren budska-
bet om, at hun snart var klar med et helt nyt 
værktøj til skolerne.

»Vi politikere skal sørge for, at rammerne 
er i orden. Det er også derfor, at jeg om kort 
tid lancerer et udspil til en handlingsplan mod 
vold i folkeskolen. Handlingsplanen vil sætte 
fokus på en række indsatsområder, som skal 
bidrage til at løse problemet med vold og trus-
ler«, sagde Merete Riisager og forklarede, at 

handlingsplanen skal sætte fokus på de bløde 
indsatser, som handler om at understøtte sko-
lernes forebyggende arbejde, og at planen skal 
kunne sættes i værk, når problemerne opstår.

Det svar var tydeligvis ikke nok for Al-
ternativets Carolina Magdalene Maier. Hun 
kaldte en handlingsplan mod vold i skolen for 
»uambitiøs«: 

»Vi har set så mange handlingsplaner gen-
nem tiden, og spørgsmålet er: Forventer vi 
virkelig, at en handlingsplan vil løse det her 
problem? Skulle vi ikke være mere visionære 
end en handlingsplan?« spurgte hun.

Penge er ikke alt
Socialdemokratiets undervisningsordfører, 
Annette Lind, mente ligesom ministeren, at 
der kan være andre emner end inklusion, 
som fører til stigende vold mod både lærere 
og elever. Det handler i høj grad om antallet 
af voksne i klasserne.

»Der er en masse andre ting uden om 
selve inklusionen, som fører til vold. Jeg vil 
gerne spørge ministeren, om hun synes, der 
er det nødvendige personale ude på landets 
folkeskoler, og om man vil tage hånd om de 

problemer, der er, og måske tilføre ekstra 
midler?«

På samrådet trak Venstres undervisnings-
ordfører, Anni Matthiesen, et af løsningsfor-
slagene fra Folkeskolens debatarrangement 
om inklusion frem.

»Der var blandt andet en model fra Vi-
borg, hvor de får det til at fungere i klasserne. 
Det var en anden tilgang til inklusionsdelen, 
i forhold til at der var en helt anden styring 
fra ledelsens og lærernes side med hensyn til 
at få struktur omkring det«, sagde hun og op-
fordrede til, at ministeren skubber til KL, så 
de gode eksempler bliver bredt mere ud. »Det 
er ikke nødvendigvis et spørgsmål om flere 
penge«, sagde Anni Matthiesen.

Enhedslistens undervisningsordfører, 
Jakob Sølvhøj, pegede på en artikel fra Fol-
keskolen, hvor skoleledernes formand, Claus 
Hjortdal, og to lærere, som var med til at 
foretage inklusionseftersynet, siger, at efter-
synets anbefalinger ikke er blevet fulgt: »Den 
tidligere Venstre-minister satte det i gang, 
men er der ikke noget, der tyder på, at man 
stoppede halvvejs?« spurgte Jakob Sølvhøj. 
mbt@folkeskolen.dk

T E K S T  M A R I A  B E C H E R  T R I E R
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Inkluderet
Heraklion

15 dages 5-stjernet rejse

Kreta
Samlet pris 8790,–
Du sparer - 7000,–

8790,DKK 2

DKK 2

kun 1790,–fra
pr. pers.

DKK 1

Dag 1 – 7:Dag 1 – 7:

Eksklusiv studierejse 

til Kreta
Inklusive spændende udflugtsprogram + entréer !

Heraklion
Rethymnon

Eleftherna
Arkadi-klostret

Malia
Knossos Krasi

Lassithi højsletten

Kournassøen

Matala
Faistos

K r e t a

M i d d e l h a v e t

En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive spændende udfl ugtsprogram + entréer !

Inkl. super spændende udfl ugter:
Dag 1 – 7: 5-stjernet studierejse
•  Arkadi-klostret (entrée inkluderet): Kretas nationale helligdom 

fra Det Byzantinske Rige, symbol for kretensisk uafhængighed.
•  Ark. museum Eleftherna (entrée inkluderet): imponerende 

romersk udgravning på det arkæologiske museum
•  Kournassøen: Kretas eneste naturlige ferskvandssø
•  Rethymnon: romantisk havneby med den fl otte gamle bydel
•  Matala: 60ernes hippieparadis. I hulerne i de mægtige kalkklipper 

boede bl.a. Bob Dylan og Cat Stevens.
•  Kunsthåndværk i et traditionelt tæppegalleri
•  Faistos-paladset (entrée inkluderet): et af øens største paladser, 

hvor man fandt den verdensberømte diskos fra Festos
•  Paladset i Knossos (entrée inkluderet): absolut højdepunkt på 

enhver rejse til Kreta, kalkmalerier i prægtige farver, fl ot keramik, 
mægtige bymure og labyrintagtige veje

•  Heraklion & Venetiansk fæstning: spændende tur med 
bl.a. venetianske fæstning, havnepromenade og malerisk 
gammel bydel

•  Ark. Museum Heraklion (entrée inkluderet): mange af Kretas 
utallige kulturelle skatte

•  Paladset i Malia (entrée inkluderet): et af de største minoiske 
bygningsværker på Kreta

•  Håndværkstradition på et smykke- og læderværksted
•  Lassithi højsletten: frugtbar højslette
•  Kera-klostret (entrée inkluderet): Kretas vigtige religiøse 

centre - bebos stadig i dag af nonner 
•  Bjerglandsbyen Krasi: idyllisk landsby med en 2.000-årig platan

Dag 8 – 15: En ekstra ferieuge på eksklusiv
5-stjernede hotel direkte ved stranden
En uges afslapning i 5-stjernet luksushotel med wellnessområde, 
pool og sandstrand.

Inkluderet

Arkadi-klostret

Inkluderet Inkluderet

Faistos-paladset

Inkluderet

Paladset i Knossos

Tilkøbspakke til særpris:3

Nydelsespakke: Pakken indeholder halvpension med stor aftenbuffet 
med internationale specialiteter hver dag på den 7 dage lange studierejse: 
kun 1050,– DKK pr. person i stedet for 1350,– DKK2.
Tillæg for enkeltværelse: 1890,– DKK pr. person (alt efter disponibiliteten).

Inkluderet i prisen:

Rabat pr. person
- 7000,– DKK2

Billederne er eksemplerBillederne er eksempler

+ 8 dages afslapningsophold på
5-stjernede luksushotel  

Inkluderet

Kournassøen

1790,–DKK 1 pr. person
i stedet for  8790,–8790,–DKK 2

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLEN læsere fra kun 

Lufthavne Billund København
Lufthavnstillæg pr. pers. 0,– DKK 500,– DKK
Afrejsedage fre fre

Rejsetidspunkter Oktober 2019
(18. – 25.10.)

November 2019
(1. – 15.11.)

November 2019
(22. – 29.11.)

Januar 2020
(31.01.)

Februar 2020
(7. – 14.2.) #

Februar 2020
(21. – 28.2.)

Marts 2020
(6. – 13.3.)

Marts 2020
(20. – 27.3.)

April 2020
(3. – 17.4.) #

Sæsontillæg pr. pers. + 1500,– DKK + 800,– DKK 0,– DKK 0,– DKK + 500,– DKK + 800,– DKK + 1200,– DKK + 1500,– DKK + 1800,– DKK

For danske statsborgere kræves pas, der skal være gyldig under hele opholdet. Som turist kan man opholde sig i Grækenland uden visum. Borgere med en anden 
nationalitet end den danske bør forhøre sig om de for dem gældende indrejsebestemmelser på den græsk ambassade.
# Ferietillæg p.p.: 400,– DKK.
1  Plus den statslige overnatningsskat i Grækenland i forlængelsesugen på 4,– € (ca. 30 DKK) pr. værelse og pr. overnatning (stand december 2018). Prisen gælder 

fra den 22.11.2019 til den 29.11.2019 og 31.01.2020 med afrejse fra Billund Lufthavn. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes sæsontillæg som angivet 
i tabellen. Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking-bekræftelse forfalder 20% af rejseprisen til betaling. Det resterende 
beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen gælder kun for modtageren og ledsagere over 18 år. For rejsen gælder TSS‘ rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores 
rejsehotline. Se mere på www.tss-travel.dk. Planlagt gruppestørrelse ca. 38 personer. Ikke egnet til personer med begrænset mobilitet. Billederne i brochuren er 
medtaget som eksempler. Foræringen gælder kun, hvis studierejsen bookes via ovennævnte fordelskode.

2  TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 8790,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for nydelsespakken er baseret på vores tyrkiske samarbejdspartners 
normale pris (www.nbktouristic.com).

3 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
Den kombination af rejseydelser, som vi har tilbudt jer, er en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor kan I gøre alle EU-rettigheder gældende, 
der gælder for pakkerejser. TSS Travel Service Scandinavia AS har det fulde ansvar for den korrekte afvikling af hele pakkerejsen. Desuden har TSS Travel Service 
Scandinavia AS den lovpligtige sikring for tilbagebetaling af dine indbetalinger og, såfremt transport er en del af pakkerejsen, sikring af din hjemtransport ved konkurs. 
TSS er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark. Medlemsnummer: 2505.

Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service 
Scandinavia AS, Norge, Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, 
CVR-nr. 32298656, Brønnøysundregistrene 999331939

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, lørdag kl. 9.00 – 15.00

Din fordelskode! FOLK96136

80 25 09 00

   Flyrejse tur/retur til Heraklion med 2910,– DKK 2

velrenommeret fl yselskab Aegean Airlines
(bedste europæiske regionale fl yselskab 2014 – 2017
iht. Sky Trax World Airline Award)
inkl. transport lufthavn – hotel – lufthavn

    7 dages eksklusiv studierejse til Kreta 4430,– DKK 2

 -  7 overnatninger i dobbeltværelse på udvalgte 
4- og 5-stjernede hoteller (national standard)

  -  7× stor morgenbuffet
  -  Rundrejse i vores moderne rejsebus med klimaanlæg
  -  Du kan glæde dig til et spændende udfl ugtsprogram + entréer 

(iht. programmet)
   EKSTRA LUKSUS TIL DIG: 8 dages 1450,– DKK 2

afslapningsophold på 5-stjernede luksushotel
-  7 overnatninger i dobbeltværelse på skønt 
5-stjernede hotel (national standard)

 - 7× stor morgenbuffet
 -  Fri benyttelse af hotellets faciliteter: fl ot udendørs pool, opvarmet 

indendørs pool og super wellnessområde, bl.a. med sauna
  Veluddannede dansk- eller engelsktalende rejseledere 
(alt efter disponibiliteten)
 Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 8790,– DKK 2

 Rabat pr. person – 7000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 1790,– DKK1

2910,– DKK

4430,– DKK

1450,– DKK

 Samlet pris pr. person 8790,– DKK 

Inkluderet

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

Dag 8 – 15:Dag 8 – 15:

Afslapningsophold på 

5-stjernede luksushotel

En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive spændende udfl ugtsprogram + entréer !En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive spændende udfl ugtsprogram + entréer !

5-stjernede luksushotel5-stjernede luksushotel
Ekstra luksus til dig!

En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive spændende udfl ugtsprogram + entréer !En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive spændende udfl ugtsprogram + entréer !

Ekstra luksus til dig!Ekstra luksus til dig!

En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive spændende udfl ugtsprogram + entréer !

Ekstra luksus til dig!

96136_Folkeskolen_Kreta14T_192x261_ANZ.indd   1 07.03.19   15:57F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 9  /  11 
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 I  løbet af få måneder omkring årsskiftet 
mistede mange elever med flygtningebag-
grund motivationen og evnen til at knokle 
på i de danske skoler. Først kom finanslo-

ven med udlændingestramninger i slutningen 
af november 2018, og i februar 2019 vedtog 
Folketinget L 140, det såkaldte paradigme-
skift. Flygtninge skal ikke længere integreres. 
De skal sendes hjem, når der er fredeligt nok 
i deres oprindelsesland, og deres ophold i 
Danmark er derfor kun midlertidigt og på 
ukendt tid.

Ny lovgivning betyder, at flygtninge ikke længere 
skal integreres. De skal sendes hjem, når der er 

fredeligt nok i deres oprindelsesland. Uvisheden 
om fremtiden gør elever med flygtningebaggrund 
urolige og fraværende i skolen. Det påvirker også 

lærerne og de andre elever.

T E K S T  O G  F O T O :  L O T T E  L A D E G A A R D

F LYGT N I N G E B Ø R N

  FLYGTNINGE-
                        BØRN  
       MISTRIVES  
I FOLKESKOLEN      
                        EFTER  
                     LOV- 
STRAMNINGER
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»En pige, der godt kunne regne, kunne 
pludselig ikke lægge to tal sammen. Hun sad 
bare og stirrede på papiret«, fortæller Gro 
Caspersen, lærer på Nymarkskolen, Svend-
borgs Ungeskole. 

På skolen går over 600 udskolingselever, 
og 30 af dem er flygtet fra krigene i Syrien 
og Somalia og den politiske undertrykkelse i 
Eritrea.

Gro Caspersen forklarer, at med udsigten 
til at blive vist ud af Danmark har eleverne 
mistet motivationen til at lære dansk, til at 

stræbe efter gymnasiet og en videregående 
uddannelse og et godt job. 

»Hvad skal jeg bruge dansk og høje karak-
terer til, hvis jeg ikke skal være i Danmark?« 
er et spørgsmål, hun har hørt mange gange 
de seneste måneder.

Uvisheden er svær at leve med
Uvisheden og angsten for det, der venter, har 
også fremkaldt voldsomme følelser. Børnenes 
tanker cirkler omkring, hvor de så skal bo, 
hvis de ikke skal bo i Danmark. I ruinerne i 

byen Idlib i Syrien måske? Der, hvor de har 
set deres familie og naboer blive dræbt af 
bomberne? 

Usikkerheden får elevernes trivsel og ka-
rakterer til at rasle ned, oplever deres lærere. 
Flere elever glemmer at aflevere hjemmeop-
gaver, og snakken går på skolens gange. Bør-
nene er mere syge, og det generelle fravær er 
steget på Nymarkskolen.

»Vi har elever, der er gået fra at være nys-
gerrige og ambitiøse med drømme om at blive 
pilot, ingeniør, sygeplejerske og læge til nu at 
være helt demotiverede. Og så er der mange 
rygter. ’Er det rigtigt, at vi nu skal til at betale 
for uddannelse?’ spørger nogle elever. Jeg ved 
det ikke engang selv«, siger Gro Caspersen.

Lærernes frustrationer over børnenes 

DET SIGER FINANSLOVEN 2019 
OG L 140 OM FLYGTNINGE
 
•  Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

vil for alle flygtningegrupper fremover alene blive udstedt med henblik 
på midlertidigt ophold. 

•  Fremover skal opholdstilladelser som udgangspunkt inddrages, når 
beskyttelsesbehovet ikke længere er til stede.

•  Børns tilknytning til Danmark skal tillægges mindre betydning i sager 
om inddragelse af eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse.

•  Kommunerne skal fremover beskrive, hvordan de arbejder med rådgiv-
ning og information om repatriering.

•  Der etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm for personer på 
tålt ophold, udlændinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller 
af hensyn til statens sikkerhed med videre, fremmedkrigere og afviste 
asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenlov-
givningen, knivloven eller lov om euforiserende stoffer på eller omkring 
et udrejsecenter. 

•  Tålt ophold er for udlændinge, som er udvist som følge af kriminalitet, 
er udelukket fra asyl eller er til fare for statens sikkerhed, men som 
ikke kan tvangsmæssigt udsendes, fordi de risikerer tortur eller andre 
former for overgreb i deres hjemland. Det ændrer dog ikke ved, at de 
pågældende skal udsendes, så snart det bliver muligt.

•  Integrationsydelsen sænkes og ændrer navn til selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse.  

•  Der indføres et loft over antallet af familiesammenføringer.

Kilde: Faktaark til finansloven 2019 og L 140, forslag til lov om ændring af ud-
lændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

  FLYGTNINGE-
                        BØRN  
       MISTRIVES  
I FOLKESKOLEN      
                        EFTER  
                     LOV- 
STRAMNINGER

Amira kom til 
Danmark for tre 
år siden på flugt 
fra Idlib i Syrien, 
hvor der fortsat er 
kampe. Hun går nu 
på Nymarkskolen i 
Svendborg. 
Amiras navn er æn-
dret af redaktionen 
for at beskytte hen-
des identitet.
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mistede motivation og bekymringer er et 
samtaleemne på lærerværelset og i timerne 
på Nymarkskolen. 

Bange for øde ø
Endrupskolen i Fredensborg har få elever 
med flygtningebaggrund. Alligevel påvirker 
det stemningen i klasser med elever med 
flygtningebaggrund. Derfor skrev lærer Gitte 
Martens Poulsen et lille læserbrev til Politiken 
om en elevs frygt for at ende på en øde ø. En 
af hendes elever med flygtningebaggrund var 
nemlig ved at gå op i limningen over angsten 
for at ende på det nye udrejsecenter Lind-
holm, der ligger på en ø i Stege Bugt. 

»Pigen græd, og det rørte mig meget. Jeg 
forsøgte at forklare, at Lindholm kun er for 
kriminelle, men jeg følte ikke, at jeg fik beroli-
get hende«, siger Gitte Martens Poulsen.

Hendes unge elev har sejlet fra Tyrkiet til 
Europa to gange under flugten fra Syrien, og 
hun er rædselsslagen for vand, hvilket for-
stærkede hendes angst for at havne på en ø. 
Pigens vandskræk har Gitte Martens Poulsen 
oplevet både på stranden og i svømmehallen. 

Ligesom Gro Caspersen oplever Gitte Mar-
tens Poulsen, at eleverne med flygtningebag-
grund føler sig meget utrygge, og det smitter 
andre elever i klassen. De danske elever er 

LÆRERE KAN HJÆLPE ELEVER 
MED FLYGTNINGEBAGGRUND
Lærere kan hjælpe med at regulere stress og traumer hos elever via:
•  Lege, sport og øvelser, teater og drama.
•  Elevsamtaler kan være en god støtte for den enkelte elev.  
•  Styrkelse af klassefællesskabet og klassens sociale kompetencer. 
•  Direkte personlig støtte. 
•  Forudsigelighed, struktur, konsekvens og ro. Kaos, høje råb og for mange pludse-

lige bevægelser, afbrydelser eller ændringer kan fungere som »triggere« for trau-
matiserede elever og aktivere deres angst og overlevelsesreaktioner, så de bliver 
irriterede og aggressive eller trækker sig ind i sig selv og er mentalt fraværende.

•  Inklusion af elever med flygtningebaggrund i klasserne, fordi et stabilt tilhørsfor-
hold til en klasse modvirker, at børnene oplever sig som anderledes og isolerer sig. 

•  Klasseundervisning i, hvordan det er at være flygtning og barn af flygtninge, og 
hvordan det kan være at være traumatiseret. Det er med til at bryde den usikkerhed, 
manglende viden, berøringsangst og tavshed, der kan være omkring flygtninge.

Et traume er tab af selvregulering og ødelæggelse af de grænser, der beskytter et 
menneske mod at blive overvældet. Ved traumer hjælper hjernen personen med at 
overleve ved at programmere kroppen til at være parat til en trussel og fare: Pulsen 
stiger, hjertet hamrer, blodet strømmer til musklerne, som spændes, opmærksom-
heden koncentrerer sig om at opdage faresignaler, og sprogcentret lukker ned. Hvis 
personen ikke får brugt energien, fordi den farlige situation ikke forsvinder, eller bar-
net ikke oplever at blive beskyttet, kapsles energien inde i kroppen, alarmtilstanden 
fastholdes, nervesystemet forbliver højaktiveret, og symptomer opstår.

Kilde: Bogen »Flygtningebørn i skolen – Læring og trivsel i nye omgivelser«, Dafolo, 2017.

 
LÆRERE ER AFGØRENDE FOR  
FLYGTNINGEUNGES TRIVSEL
Et samarbejdsprojekt mellem Oasis, et privat behandlings- og rehabiliterings-
center, og Institut for Psykologi på Københavns Universitet fra 2014 viser, at:
•  Unge fra flygtningefamilier oplever flere psykiske problemer end unge fra indvan-

drer- og danske familier. Det er vigtigt at skelne mellem flygtninge og indvandrere, 
fordi indvandrere flytter frivilligt fra deres hjemland til et andet land, mens flygt-
ninge bliver tvunget til at rejse på grund af krig, forfølgelse, vold og trusler på livet. 

•  Næsten alle unge med flygtningebaggrund oplever stress i større eller mindre grad 
og lider under en række psykiske problemer. 

•  Samtidig oplever flere af dem, at de bliver vurderet som velfungerende af deres 
klasselærere. Deres psykiske vanskeligheder er altså skjult for omgivelserne.

•  De unge er meget bevidste om, at skolen er vigtig for deres udvikling og fremtid. 
•  En god interaktion mellem lærer og den unge er betydningsfuldt for de unges op-

levelse af trivsel og selvtillid.

Om projektet: Interview med 15 unge i alderen 11-17 år fra traumatiserede flygtnin-
gefamilier. Skoleledere og klasselærere blev spurgt om resurser til at støtte flygtnin-
gebørn i skolen. 332 børn på 8-18 år og børn fra flygtningefamilier, der frekvente-
rede lektiecaféer, deltog i spørgeundersøgelser.

Kilde: Forskningsprojektet Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge  
og indvandrere. Oasis, Else Ryding og Ingrid Leth, 2014.

F LYGT N I N G E B Ø R N
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Lærere kan skabe tryghed 
Else Ryding forklarer, at lærerne spiller en 
meget vigtig rolle i forhold til elever, der lever 
med uvished og utryghed. 

»Hvis lærerne ikke kan tolke og rumme 
børnenes symptomer, bliver børnene endnu 
mere ensomme. Lærerens afmægtighed kan 
føre til, at eleven føler sig uduelig, elendig og 
skyldig, og det går ud over selvværdet«, siger 
hun.

Lærernes fineste rolle er derfor at sørge 
for tryghed. »Irettesættelser får de her børn 
til at krybe i skjul«, siger psykologen. 

Hendes recept lyder på ro i klasselokalet, 
forudsigelighed og et godt klassefællesskab, 
fordi »fællesskaber er helende, og gode kam-
merater betyder utroligt meget. Og så skal 
læreren være opmærksom og give sig tid til at 
snakke og lytte og vise interesse«.

Husk forældrenes uro 
Lærernes kontakt med forældrene er også 
vigtig for flygtningebørns trivsel. Da forældre-
ne ligesom børnene lever med usikkerheden, 
bekymringer og traumer, er de ikke altid i 
stand til at tage sig nok af deres børn. 

Gro Caspersen har også her valgt den per-
sonlige vej over for bekymrede forældre. Hun 
besøger dem derhjemme, lytter og tager dem 
alvorligt. 

I Fredensborg følte Gitte Martens Poulsen, 
at sprogvanskeligheder gjorde kommunika-
tionen svær: »Forældrene var lige så oprørte 
som deres datter ved tanken om et liv på en 
øde ø, så vi valgte at få en tolk ud på skolen 
for at berolige pigen og forældrene. Jeg ved 
dog ikke helt, om det virkede«. 

Og det er svært at indgyde håb i en situa-
tion, hvor familierne ikke aner, hvad der skal 
ske hvornår. Derfor foreslår Else Ryding, at 
man som lærer også taler med forældrene 
om, hvor de kan søge støtte der, hvor de nu 
måtte rejse hen efter deres liv i Danmark. 
Der kan for eksempel være organisationer og 
frivillige, der hjælper flygtninge med at gen-
bosætte sig.

Hvis – når – eleverne en dag bliver udvist 
af Danmark, kan de sociale medier blive 
deres livline til de gamle kammerater i Dan-
mark, opfordrer psykologen. 

»Grupper på sociale medier kan være en 
god støtte for børnene. Kontakten på sociale 
medier gør det muligt at bevare håbet om, 
at flygtningebørnene en dag kan mødes med 
deres gamle venner og lærere igen«, siger 
Else Ryding.
folkeskolen@folkeskolen.dk

oprørte på vegne af deres kammerater med 
flygtningebaggrund. En situation, de som læ-
rere er nødt til at håndtere – og det kan være 
svært.  

Danske elever bliver urolige
Lærerne i Svendborg har været nødt til at 
forholde sig til uroen, der spredte sig i klas-
selokalerne. 

»Vi ser et udfald på undervisningsmiljøet. 
Usikkerheden påvirker den enkelte elev med 
flygtningebaggrund, men det påvirker også 
elever med dansk baggrund. Nogle synes, at 
det er svært at tale om, fordi det betyder så 
meget for det enkelte flygtningebarn, at nogle 
begynder at græde. De danske elever er kede 
af det, vrede og fortørnede på deres kamme-
raters vegne«, forklarer Gro Caspersen.

En af hendes kolleger har valgt at bruge 
vreden som drivkraft i undervisningen. I 
samfundsfag har 9. klasse arbejdet med fi-
nansloven, og eleverne har skrevet breve til 
statsminister Lars Løkke Rasmussen. 

»Jeg finder det ekstremt bemærkelsesvær-
digt, hvor langt I bliver nødt til at gå for at 
’bevare kulturen’ og holde fast i de danske 
værdier«, skrev en dansk elev.

Gro Caspersen har valgt at støtte sine ele-
ver ved at tale meget med dem. »Jeg forsøger 

at undgå at forklejne mine elevers følelser 
med ’det skal nok gå’. Jeg kan jo godt forstå, 
at de har ondt i maven«, siger hun.

Lærere føler sig afmægtige
»Det vigtigste for en lærer er at lytte og møde 
eleverne i deres frustrationer og tage dem 
alvorligt«, mener Gro Caspersen.

Det er psykolog Else Ryding enig i. Men 
nogle lærere føler sig afmægtige, forklarer 
hun. 

Som specialist i børnepsykologi og psy-
kotraumatologi har Else Ryding forsket i flygt-
ningebørns trivsel i folkeskolen. Hun er ikke 
overrasket over, at motivationen falder i takt 
med uvisheden. 

»Børn hører og forstår alt, og det værste, 
der kan ske, er, at de mister håbet og frem-
tidsperspektivet. Børn, der lever i uvished, 
er ofte forvirrede. De føler, at de ikke har en 
fremtid. De er angste, anspændte og urolige 
og mister derfor hukommelsen og koncentra-
tionen«, forklarer hun. 

Hun understreger, at børn kan klare ufat-
teligt meget, men når de mister håbet, mister 
de lysten til at udvikle sig. De isolerer sig, 
taber tilliden til voksne og samfundet, og de 
risikerer at udvikle psykiske sygdomme som 
depression og angst. 

Lærer Gro Caspersen 
på Nymarkskolen priori-
terer at bruge tid på at 
skabe tryghed i klassen. 
Bekymringer over, om 
elever med flygtninge-
baggrund skal sendes 
ud af Danmark, påvirker 
mange elever. 
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          Ordheltene pc-spil 
Et digitalt læremiddel for 1.-5. klasse 
til elever med læsevanskeligheder 
eller ordblindhed. Spillet er for ankret 
i de samme forsknings baserede 
læsestrategier som bruges i VAKS. 
Spillet kan anvendes til undervisning 
eller som et supplement.

Læsning giver adgang til kommunikation og 
ny viden. Elever med ordblindhed er bedst 
hjulpet med læremidler, der er målrettet de 
vanskeligheder, der følger med ordblindhed. 
Gyldendals læremidler er gennemtestede 
materialer til læseundervisning af ordblinde 
elever. Med dem kan du som lærer udvikle dine 
elevers læsestrategier og læsefærdigheder. 

Læs mere på gu.dk

          EyeJustRead
Et digitalt program, som sporer 
øjenbevægelser og optager elevens 
oplæserstemme. På den måde kan 
du komme helt tæt på den enkelte 
elevs læseproces, og hjælpe med 
de rette afkodningsstrategier.

          VAKS læsetræning
Et velkendt undervisningsmateriale til 
ordblinde elever fra 3. klasse, udviklet af 
Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm. Jeg 
læser RIM er et hæfte, der indeholder 
tekster til daglig læsetræning. Teksterne 
knytter sig til det systematiske arbejde i 
lektionerne i grundmaterialet. 

Læsestrategier 
giver ordblinde nye 
muligheder
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Forskerne frikendt  
for videnskabelig  
uredelighed

20. marts 2019 | kl. 19.06

»På denne baggrund finder nævnet sam-
menfattende, at der ikke foreligger viden-
skabelig uredelighed, jævnfør lovens para-
graf 16, stykke 1. Efter sagens oplysninger 
vurderer nævnet, at sagen kan indeholde 
forhold om tvivlsom forskningspraksis. 
Nævnet oversender derfor sagen til forsk-
ningsinstitutionen til videre behandling, 
jævnfør lovens paragraf 17«.

I alt ti forskere har været anmeldt for vi-
denskabelig uredelighed gennem det sene-
ste år. Der er tale om fem sager, som Aarhus 
Universitet har videresendt til Nævnet for 

Videnskabelig Uredelighed, hvor ph.d. Keld 
Skovmand har beskrevet 55 kritikpunkter i 
seks tekster. I de fire af teksterne er de ho-
vedanmeldte professor Jens Rasmussen og 
forskningschef Andreas Rasch-Christensen. 
Den femte drejer sig om professorerne Niels 
Egelund og Lars Qvortrup, og derudover er 
seks andre forskere nævnt som medskriben-
ter eller redaktører på teksterne.

De 55 punkter bliver gennemgået i grup-
per i afgørelserne. For alle punkters vedkom-
mende finder nævnet, at der ikke er tale om 
videnskabelig uredelighed, men med forskel-

lige begrundelser. Alle seks tekster handler 
om målstyring og er udkommet i samme 
periode, som folkeskolereformen blev gen-
nemført. Nævnet gennemgår først teksterne, 
i forhold til om der overhovedet er tale om 
en videnskabelig tekst. To af de seks tekster 
kommer efter nævnets vurdering ikke ind un-
der kategorien videnskabelige tekster, og de 
ligger derfor uden for nævnets område (den 
ene af teksterne i sag fire og teksten i sag 
fem) og behandles slet ikke. 
pai@folkeskolen.dk

20. marts 2019 | kl. 17.00

Gladsaxe: Ingen lærere 
skal undervise mere end 
760 timer

Gladsaxe Lærerforening har 
præsenteret en meget enkel 
arbejdstidsaftale. Lærere skal 
maksimalt undervise 760 timer 
om året og børnehaveklassele-
dere maksimalt 835 timer. Og al 
tid sammen med eleverne reg-
nes som undervisning.

13. marts 2019 | kl. 13.36

Lærerne i Furesø  
får en arbejdstids- 
aftale

En fælles forståelse om arbejds-
tid bliver nu til en egentlig lokal-
aftale i Furesø Kommune. Tid på 
opgaverne og loft over mæng-
den af ekstra opgaver er nogle af 
de ting, som glæder formanden 
for lærerne i den nordsjælland-
ske kommune.

12. marts 2019 | kl. 12.00

Struer:  
Lærerne får færre  
undervisningstimer

Vestjysk Lærerforening og 
Struer Kommune har netop 
indgået en arbejdstidsaftale 
for lærerne, der blandt andet 
betyder et loft over antallet af 
undervisningstimer, sikrer tid 
til lærernes forberedelse og tid 
til tillidsrepræsentanten og ar-
bejdsmiljørepræsentanten.

20. marts 2019 | kl. 13.51

Lærerne i Ringkøbing-
Skjern har fået en  
arbejdstidsaftale

Et maksimalt antal undervis-
ningstimer om året, bedre vilkår 
for nyansatte lærere og et krav 
om, at hver enkelt skole skal 
indgå en lokalaftale med DLF, er 
nogle af de punkter, Fjordkred-
sen og Ringkøbing-Skjern Kom-
mune har skrevet under på i den 
nye rammeaftale for lærerne. 

Ingen af de 55 kritikpunkter, som ph.d. 
Keld Skovmand har peget på, er udtryk for 
videnskabelig uredelighed, siger Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed. Der er i stedet 
tale om for eksempel videnskabelig  
uenighed, selvplagiering eller 
ikkevidenskabelige tekster. 
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FORSKER ANKLAGER FORSKERE FOR  VIDENSKABELIG  UREDELIGHED
Keld Skovmand har henvendt sig til Aarhus Universitet med fem sager vedrørende tekster om læ-ringsmålstyret undervisning, hvor han mener at finde fabrikering og plagiering. Aarhus Universitets praksisudvalg har påset, at sagerne indeholder de nødvendige oplys-ninger, men har ikke taget materiel stilling til sagernes indhold.

»Reglerne siger, at den enkelte forskningsinstitution efter mod-tagelsen af en anmeldelse om vi-denskabelig uredelighed altid skal oversende denne til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU), forudsat at anmeldelsen indeholder nogle bestemte krævede oplys-ninger (jævnfør lovens paragraf 11). Billedlig talt er vi i disse sager nærmest at betragte som en post-kasse, som anmeldelsen til NVU puttes i, efter at vi har påset, at der er frimærke på«, oplyser formand for universitetets praksisudvalg Palle Bo Madsen.
Sagerne er blevet sendt til NVU i april 2018. Nævnet har tre måne-ders sagsbehandlingstid på sager, der ikke optages til realitetsbehand-ling, og 12 måneder på sager, der bliver optaget. Men medarbejderen, der modtog sagen, er langtidssyge-meldt, og nævnet vil ikke oplyse, om sagsbehandlingen overhovedet er begyndt, og om sagerne er optaget til realitetsbehandling.

L Æ R I N G S M Å L S T Y R I N G
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SKOVMAND:  LÆRINGSMÅL-STYRING VAR  IKKE BASERET PÅ FORSKNINGI en ny bog af lektor, ph.d. Keld Skovmand kommer han med en  
samlet og alvorlig kritik af det forskningsmæssige grundlag for indførelsen af  
læringsmålstyret undervisning. Han har meldt forskerkollegers tekster til  
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.  

»Mine analyser viser, at der er sket en på flere måder uhensigtsmæssig opblanding af politik og videnskab«. Sådan lyder det fra Keld Skovmand i hans nye bog »Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?«, som er baseret på hans ph.d. 
     Bogen er en 260 sider lang kritik af dansk uddannelsesforskning – med navngivne for-skere i spidsen – af Skolerådet, Undervisnings-ministeriet, Danmarks Evalueringsinstitut og Rambøll. Emnet er læringsmålstyret under-visning. Med opblødningen af målene og nye retningslinjer fra rådgivningsgruppen for Fælles Mål er læringsmålstyringen af mange erklæret afgået ved døden, men Keld Skov-mand mener, at det er langt fra sandheden.»Jeg er klar over, at begrebet er afskaffet. Men jeg sætter spørgsmålstegn ved, om øn-sket om at styre skolen på en bestemt måde er afskaffet. Skønt færdigheds- og vidensmåle-

ne er blevet gjort vejledende, så har vi jo sta-dig den samme type af mål, og de vejledende måls status er uafklaret. Der er stadig tale om en styringsmagt, der blandt andet viser sig gennem læringsplatformene. Derudover mener jeg, at det er vigtigt at vise, at det ikke passede, at læringsmålstyret undervisning var baseret på evidens, som det flere gange er blevet hævdet«, forklarer han til fagbladet Folkeskolen.

Læring + mål + styring = læringsmålstyringMen lad os bryde det ned – som det er så populært at gøre med mål. Læring bliver almindeligt som pædagogisk begreb i den danske skoleverden i 1990’erne. Styring efter mål bliver virkelighed i skolen i 2002, da man politisk vedtager indførelsen af Fælles Mål. Med folkeskolereformen i 2013 kommer så koblingen, idet der ikke længere skal styres 
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SPØRG DOG 
BØRNENE!

Læs mere på børneavisen.dk eller ring på 70 15 95 15.
Prøv 8 uger for kun 199 kr.

Læsetid i børnehøjde med 
børnenes helt egen avis.

Et samarbejde mellem                              og 

8. marts 2019 | kl. 10.23

Massefyringer på  
Holstebros skoler
24 ansatte på Holstebros skoler, 
heraf 18 lærere/børnehaveklas-
seledere, blev i går fyret i Holste-
bro Kommune. Samtidig fik 26, 
fortrinsvis pædagoger, varsel om, 
at de skal gå ned i tid. 

Både formand for Vestjysk 
Lærerforening Torben Voss og 
formand for børne- og ungeud-
valget Torben Gudiksen kalder 
sagen træls.

»Det er en meget drastisk 
beslutning, især fordi der alle-
rede er en del lærere i kommunen 
i tidsbegrænsede stillinger, som 
også snart hører op«, siger Tor-
ben Voss.

5. marts 2019 | kl. 14.53

Løntjek gav 2,4  
millioner til DLF- 
medlemmer

33 lærerkredse har opgjort, 
hvor mange penge medlem-
merne har fået ud af det årlige 
løntjek, hvor tillidsrepræsen-
tanter og kreds har kigget løn-
sedlerne igennem. Kredsene 
fandt fejl for næsten 2,4 mil-
lioner kroner. 

Selv en lille fejl på lønsed-
len kan koste lærerne dyrt. 
Derfor har Danmarks Lærer-
forening i flere år deltaget i en 
løntjekkampagne, som er en 
del af »Er du OK?«-samarbej-
det på tværs af flere fagfor-
eninger.

19. marts 2019 | kl. 12.59

KL-profil får ansvar  
for folkeskolen

KL’s nye frontfigur på folkesko-
leområdet er fundet. Direktør 
Kristian Heunicke, som i dag har 
ansvaret for blandt andet over-
enskomstområdet, jura og det 
internationale område, får frem-
over også ansvar for folkeskolen, 
børneområdet og det samlede 
0-25-årsområde. 

Ved overenskomstforhandlin-
gerne i 2018 var han KL’s chef-
forhandler. 

15. marts 2019 | kl. 14.34

Rigsrevisionen:  
Ministeriet fører ikke  
tilstrækkeligt tilsyn 
med afgangsprøver

Siden det blev obligatorisk at 
afslutte folkeskolen med syv 
afgangsprøver, er andelen af ele-
ver, der ikke lever op til det, ste-
get. Undervisningsministeriets 
kontrol af området er mangel-
fuld, konkluderer Rigsrevisionen 
i ny rapport. 

Regeringen tager kritikken 
alvorligt, og Undervisningsmini-
steriet er i gang med et tematisk 
tilsyn på området, som skal vise, 
hvordan tilsynet bedst muligt 
rettes mod skoler, hvor mange 
elever mangler deres 9.-klas-
seprøver. 

Et nødvendigt overgangsår:
10.-klasseskoler og -lærere danner egen ekspertgruppe 
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Det faglige niveau og studieintensiteten er 
ikke god nok, mener uddannelses- og forsk-
ningsminister Tommy Ahlers (Venstre). Derfor 
har han nedsat en kommission, der det næ-
ste års tid skal granske læreruddannelsen, 
og særligt om den skal ændres til en femårig 
kandidatuddannelse i stedet for den nuvæ-
rende fireårige professionsbachelor.

Med i kommissionen er lærer på Bag-
sværd Skole Inaluk Hede Pedersen. Hun me-
ner ikke, at længden af læreruddannelsen i 
sig selv gør nogen forskel.

»Det bliver spændende at undersøge, 
hvordan de gør i andre lande, men det ligger 
ikke lige til højrebenet at gøre læreruddan-
nelsen femårig, og så er alting løst. Det er 
vigtigere at kigge på, hvordan man styrker 
indholdet i læreruddannelsen. Hvis man bare 
spreder en ikke god nok undervisning ud over 

nogle flere år, løser man jo ikke noget«, siger 
hun.

Inaluk Hede Pedersen blev uddannet i 
2017 og har blandt andet været med til at 
gennemføre den evaluering af læreruddan-
nelsen, der udkom i januar i år, og som er 
baggrunden for, at den nu skal justeres.

»Som helt ny lærer følte jeg størst mang-
ler på det, der ligger uden om didaktikken og 
relationerne. Det praktiske. De svære foræl-
dresamtaler, hvordan man indgår i teamsam-
arbejde og så videre«. 

»Det skal ikke kun sikres i praktikken, som 
jo ifølge evalueringen er styrket. Jeg tror, det 
kræver, at man har en tilknytning til en skole 
og klasse igennem hele uddannelsen, i ste-
det for at det hedder syv uger i praktik og så 
tilbage på skolebænken«.  
abr@folkeskolen.dk

De skal sidde i  
kommissionen

22. marts 2019 | kl. 15.37

Professor Simon Calmar Andersen, 
Aarhus Universitet (formand)

Prorektor Alexander von Oettingen, 
professionshøjskolen UC Syd 

Professor Elaine Munthe,  
Universitetet i Stavanger

Professor Jakob Roland Munch,  
Københavns Universitet

Skoleleder Rani Hørlyck,  
Søndervangskolen

Lærer Inaluk Hede Pedersen,  
Bagsværd Skole

Seks fagfolk skal undersøge, om det er en god ide at gøre lærer-
uddannelsen femårig, hvis man vil hæve det faglige niveau og de 
studerendes engagement. Lærer Inaluk Hede Pedersen er med. 

Lærer med i kommission:  
Praksiskobling  
vigtigere end længden 
af uddannelsen

20. marts 2019 | kl. 16.04

Politisk aftale: Nye lærere skal ikke længere lære læringsmålstyring
Embedsmændene i Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet kan godt finde overstreg-
ningstuschen frem. De skal nemlig i gang 
med at finkæmme bekendtgørelsen om 
læreruddannelsen og fjerne alle specifikke 

krav til læringsmålstyret undervisning i ud-
dannelsens kompetencemål. Det fremgår af 
en politisk aftale om læreruddannelsen, som 
forligspartierne i dag er blevet enige om. 

I Lærerstuderendes Landskreds er der 

jubel over beslutningen. Forperson Rasmus 
Holme kalder det en »decimering af lærernes 
professionelle dømmekraft«, at læringsmål-
styret undervisning har været obligatiorisk 
pensum på uddannelsen. 

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

Foto: Karen Ravn
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15. marts 2019 | kl. 08.45

Kongresdelegeret:  
Pensionisterne skal mobiliseres

Uddan os til meningsdannere, og brug os op til det 
kommende folketingsvalg, lyder det fra Kaja Eggers 
Rasmussen, der mener, at pensionistmedlemmer 
i DLF i højere grad skal engagere sig fagpolitisk og 
kæmpe for bedre vilkår for de aktive lærere. Langt 
de fleste medlemmer af fraktion 4 – pensionisterne 
i DLF – er medlem på grund af de sociale arrange-
menter, men det vil Kaja Eggers Rasmussen, kon-
gresdelegeret for fraktion 4, gerne have lavet om på.

20. marts 2019 | kl. 09.20

Lærere bliver en del af  
pilotforsøg med digitale  
læremidler

Lærernes udvalg af læremidler 
indsnævres af centrale, kommu-
nale portalindkøb. Derfor har KL 
sendt et millionprojekt i udbud, der 
skal give lærere i Aarhus, Esbjerg, 
Favrskov, Gladsaxe, Glostrup, Hor-
sens, Sorø, Svendborg og Aalborg 
Kommuner frit valg på alle hylder. 
Danmarks Lærerforening har tid-
ligere udtalt begejstring for pilot-
forsøget. Hvis ikke den nuværende 
situation ændrer sig, frygter de, 
at udvalget af læremidler bliver så 
snævert, at der de facto indføres 
curriculum ad bagvejen i den dan-
ske folkeskole. 

 

20. marts 2019 | kl. 14.35

Morten Refskov, 36 år, har været formand 
for Ballerup Lærerforening siden 2012 og 
siddet i DLF’s hovedstyrelse siden 2016: 
»Mit kandidatur skal ikke opfattes som et 
ønske om en grundlæggende anderledes 
politisk linje. Det er et ønske om at gøre 
en indflydelsesrig fagforening endnu mere 
indflydelsesrig«, siger han. 

Nuværende næstformand Dorte Lan-
ge, 57 år, blev valgt ind i hovedstyrelsen i 

2008 og blev formand for skole- og ud-
dannelsespolitisk udvalg: »Jeg synes, at 
jeg har en masse erfaring og har mange 
flere ideer og lyst til at fortsætte med at 
udvikle strategien på baggrund af de de-
batter, vi har med kredsene. Og så også 
på grund af den situation, vi står i. Vi har 
nogle nye muligheder med den nye sam-
arbejdslinje med KL, men hvordan skal vi 
agere i det?«

LÆRERMØDET

2-6 JULI 2019  www.ryslinge.nu

Dannelse i skolen

FØLG OS PÅ FACEBOOK

STAND

25
MØD DIT FAGBLAD  
PÅ SKOLEMESSEN

Folkeskolen er med, når  
årets Skolemesse rykker ind i 
Aarhus Congress Center den 
10. og 11. april. Du kan møde 
os på stand 25, hvor du kan 
få en snak med ansatte på 

redaktionen og deltage i  
konkurrencen om et  

weekendophold. 

Formand for Ballerup Lærerforening Morten Refskov  
udfordrer Dorte Lange, når der er valg til posten som  
næstformand i DLF til efteråret. Dorte Lange har ligeledes 
meddelt, at hun genopstiller. 
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     LÆRERE  
ARBEJDER MERE  
  PROFESSIONELT NU

For at gøre følgeforsk-
ningen om skolereformen 
mere anvendelig har tre 
forskere »kogt« tusindvis 
af sider ind til et koncen-
trat. Deres vigtigste opda-
gelse er, at lærerne arbej-
der mere sammen – og at 
der skal mere forskning til. 

Lærerne arbejder mere sammen 
om undervisningen, end de gjorde 
inden skolereformen. Det er blot 
et af de vigtige fund, professor på 

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan
nelse på Aarhus Universitet Lars Qvortrup 
har gjort sig, efter at han og to forskerkol
leger har skrevet et koncentrat af det omfat
tende følgeforskningsprogram.

Indtil nu har følgeforskningens mange 
resultater mest af alt samlet støv i Undervis
ningsministeriet og på hylderne i de forsk
ningsinstitutioner, de kommer fra. Derfor 
satte de tre forskere sig for at læse de 
omkring 5.000 sider igennem for at skabe 
overblik og gøre forskningen mere anven
delig. Det et blevet til bogen »Folkeskolen 

DÉT HAR FORSKERNE FUNDET PÅ DERES TI TEMAER  
➊  Elevernes faglige deltagelse, 

interesse og trivsel: Elevernes 
trivsel er høj, og det var den også 
før reformen. Det har positiv 
betydning for den faglige trivsel, 
at eleverne har en positiv rela-
tion til deres lærere, at læreren 
kan skabe ro og giver eleverne 
spændende opgaver, og at der er 
tydelige mål i undervisningen.

➋  Den længere skoledag: 80 
procent af eleverne i 4.-9. klasse 
synes, at deres skoledag er lidt 
eller alt for lang. Resultaterne 
viser også, at elevernes ople-
velse af skoledagen afhænger af, 
hvordan timerne i slutningen af 
dagen tilrettelægges. 

➌  Motion og bevægelse: Der 
kan ikke spores nogen udvikling 
i retning af, at eleverne bevæger 
sig mere fire år inde i reformen. 
Forskningen viser desuden, at 
bevægelse i undervisningen ap-
pellerer mest til de mindste ele-
ver og mindst til de største. 

➍  Åben skole: Åben skole bruges 
ikke i særlig høj grad, og det er 
det næstmindst prioriterede 
element blandt skolelederne ud 
af seks reformelementer. Dog 
oplever over 90 procent af læ-
rerne og pædagogerne, at det 
er meningsfuldt at samarbejde 
med eksterne aktører.

➎  Lektiehjælp og faglig fordy-
belse: Erfaringerne og effekter 
er generelt meget spredte og 
ikke tydelige. Der ses en lille po-
sitiv effekt i dansk for de elever, 
der ikke ellers kan få hjælp uden 
for skolen. 

➏  Understøttende under-
visning: Ifølge skolelederne 
har halvdelen af skolerne ikke 
formuleret en handleplan el-
ler fælles forståelse af dette 
reformelement. Den understøt-
tende undervisning organiseres 
overordnet som overvejende 
selvstændige bånd eller timer, 
en integreret del af fagtimerne 
eller som temaforløb. Der er sket 
en stigning af lærere, der mener, 
at den understøttende undervis-
ning fremmer elevernes læring. 

➐  Styring og ledelse: Flere og 
flere skoler oplever, at de skal 
leve op til mål og krav fra kom-
munen, der ligger ud over dem, 
der står i reformen. Samtidig 
kan det ses, at skolelederne ikke 
giver mere feedback eller oftere 
foretager undervisningsobserva-
tion end i 2011.

➑  Professionelt samarbejde: 
Der er sket en styrkelse af det 
professionelle teamsamarbejde. 
Over to tredjedele af lærerne 
svarer, at de i høj grad diskute-
rer undervisningen med deres 
kolleger. Cirka 80 procent af 
lærerne diskuterer i høj grad un-
dervisningsmetoder, mens cirka 
70 procent i høj grad diskuterer 
elevernes faglige udbytte. 

➒  Kompetenceudvikling: Der er 
kun en beskeden effekt i forhold 
til elevernes faglige resultater, 
når der undersøges for effekt af, 
at lærere har undervisningskom-
petence i de fag, de underviser i. 
Lærerne vurderer selv, at under-
visningskompetence giver dem 
øgede fagdidaktiske kompeten-
cer og sikkerhed i faget.

➓  Undervisning med Fælles 
Mål: Der er sket en markant 
stigning i andelen af lærere, som 
svarer, at de ikke bruger Fælles 
Mål. Ni procent svarede i 2016, 
at de ikke brugte Fælles Mål. I 
2018 svarede 22 procent, at de 
ikke brugte de lovpligtige mål.

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  

I L L U S T R A T I O N :  L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

K O N C E N T R A T  A F  F Ø L G E F O R S K N I N G :
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»Det er ikke kun, fordi den er lang, det er 
også, fordi dagen opleves som kedelig. Men 
det har man jo også reageret på politisk. Så dér 
har man allerede taget ved lære af de forsk
ningsresultater, der er«, siger Lars Qvortrup.

Følgeforskningen er en guldgrube
Med kondenseringen af rapporternes indhold 
håber de tre forskere, at flere vil kaste sig 
over at kigge nærmere på det store datama
teriale, der ligger i følgeforskningens indtil 
videre 51 rapporter. 

»Det er en guldgrube af empirisk viden, 
vi har fået. Det er utroligt berigende. Jeg tror 
ikke, at der er nogen periode i den danske 
folkeskole, der er blevet undersøgt, kortlagt 
og dokumenteret bedre og grundigere end 
den periode, vi har haft siden 2014. Det er 
fantastisk. Dataet må for guds skyld ikke gå til 
spilde. Vi skal arbejde videre med det«, siger 
Lars Qvortrup og peger på, at det også er et 
officielt mål med følgeforskningsprogrammet 
at »styrke den empiriske viden om ledelse, 
undervisning og læring«.

Det var daværende undervisningsminister 
Christine Antorini (Socialdemokratiet), som 
satte 75 millioner kroner af til, at syv forsk
ningsinstitutter (i dag fem institutioner, da SFI 
og Kora sidenhen er blevet til Vive – Det Na
tionale Forsknings og Analysecenter for Vel
færd, redaktionen) skulle følge skolereformen 
tæt. Løfterne om følgeforskningen var med til 
at lukke munden på de daværende kritikere. 
For hvis den omfattende forskning viste, at 
der var behov for justeringer, så ville det ske, 
lovede ministeren dengang. 

Elevernes utilfredse svar i følgeforskningen 
om skoledagens længde var da også et af de 
tungeste argumenter bag den politiske aftale 

efter reformen – Hvad siger følgeforsknin
gen?«.

Gennemgangen har blandt andet frem
bragt den vigtige konklusion, at lærerne 
oplever, at de nu i højere grad samarbejder 
og diskuterer deres undervisning, hvilke pæ
dagogiske metoder de bruger og elevernes 
udbytte af undervisning.

»Det er virkelig et klap på skulderen til 
lærerne, at de ifølge de her resultater efter 
min mening arbejder meget mere profes
sionelt, end de har gjort tidligere«, siger Lars 
Qvortrup og fortæller, at han finder det så 
interessant, at han er i gang med at igangsæt
te et forskningsprojekt, der skal undersøge, 
hvordan lærerne mere konkret samarbejder 
ude på skolerne.

Har milliardsatsning været fornuftig? 
De tre forfattere, Lars Qvortrup, professor
kollega Jens Rasmussen og videnskabelig as
sistent Mathias Merrild Roerup Thorborg, har 
læst, hvad de kalder på tværs af følgeforsk
ningen. På forhånd udvalgte de ti temaer, 
som de har læst efter. 

Et af de ti temaer er kompetenceudvikling. 
Her hæfter Lars Qvortrup sig ved, at forsknin
gen kun kan spore en ganske begrænset effekt 
af, at lærerne har undervisningskompetence i 
de fag, de underviser i. Kommunerne er el
lers godt i gang med at bruge den milliard, de 
fik tilbage i 2014, til at sikre, at 95 procent af 
lærerne har formel kompetence i deres fag. 

»Jeg vil ikke drage en konklusion, om det 
så var forkert, forfejlet eller ikke kunne betale 
sig. Men jeg synes, at man bør undersøge, 
om det var den rigtige satsning, når man har 
sat en milliard kroner af til det. Mange af læ
rerne har jo undervist i mange år i de fag, de 
underviser i, så de er sikkert i forvejen rigtigt 
dygtige til det«, siger Lars Qvortrup.

Skal han pege på en tredje opdagelse, frem
hæver han elevernes utilfredshed med skole
dagens længde. Langt størstedelen af eleverne 
har ved målinger i både 2016 og 2018 svaret, at 
de synes, at skoledagen er for lang. 

Det er  
virkelig et 
klap på  
skulderen til 
lærerne, at de 
ifølge de her 
resultater  
efter min  
mening  
arbejder  
meget mere 
professionelt, 
end de har 
gjort  
tidligere.
LARS QVORTRUP,  

PROFESSOR

F O L K E S KO L E R E F O R M
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fra januar, som justerer ved skoledagens 
længde. Elevernes oplevelse af skoledagens 
længde er imidlertid kun en meget lille del af 
den samlede følgeforskning, der tæller både 
kvantitative og kvalitative undersøgelser. Og 
den del har ikke fået meget omtale. 

»Jeg er meget rundt på skoler og i kom
muner, og de interesserer sig for følgeforsk
ningen. Men de siger, at de ikke orker at sætte 
sig ind i den, fordi de ikke har resurserne 
til det. Det er ikke bare skolelederne. Det er 
også forvaltningerne. En skolechef kan jo ikke 
sidde og læse over 50 rapporter på tre år. 
Både fordi der er så meget af det, og fordi det 
handler om så mange forskellige ting«, fortæl
ler Lars Qvortrup.

Følgeforskningens hovedformål er at do
kumentere, hvordan det går med implemen
teringen af reformelementerne, og hvilken 
effekt de forskellige elementer indtil videre 
har haft. Men trods de mange siders følge
forskning mener Lars Qvortrup ikke, at det er 
muligt at svare på, hvorvidt det går godt eller 
dårligt med reformen.

»Man skal huske på, at det ikke har været 
sådan, at først gjorde man en stor indsats, og 
så lod man alle institutionerne arbejde i ro og 
fred. For så at åbne kassen igen efter firefem 
år for at se, om der var sket det, man havde 
forventet«, siger han og henviser til, at mange 
skoler eksempelvis har gjort skoledagen kor
tere end intentionerne i reformen. 

Helt naturligt, at vi mangler svar
Folkeskolen indledte året med at skrive, at 22 
procent af lærerne i en af de nyeste følge
forskningsrapporter har svaret, at de ikke 
bruger de lovpligtige Fælles Mål. De mange 
lærere er imidlertid ikke spurgt ind til, hvor
for de ikke bruger Fælles Mål, eller hvad de 
gør i stedet. Rapporterne fortæller også, at 
lærere og elever beretter om, at der stik mod 
reformens ambition ikke er kommet mere 
bevægelse i undervisningen, og at åben skole 
heller ikke ser ud til at have slået igennem. 
Hvorfor det ikke er sket, kan rapporterne dog 
ikke give svar på. Og det kan man heller ikke 
forvente, lyder det fra Lars Qvortrup. 

En skolechef 
kan jo ikke 
sidde og  
læse over  
50 rapporter 
på tre år.
LARS QVORTRUP,  

PROFESSOR

FAKTA OM FØLGEFORSKNINGEN
•  For at følge effekten af sko-

lereformen blev der afsat 75 
millioner kroner til et storstilet 
følgeforskningsprogram. 57 
rapporter skal måle og evaluere 
på reformens elementer ude i 
skolerne.

•  Der er p.t. udgivet 51 rapporter. 
Hver rapport har fokus på en 
bestemt gruppe. Nogle handler 
om eleverne, andre om lærerne 
og pædagogerne – og der er 
også rapporter om skoleleder-
ne, skolebestyrelserne, forældre 
og kommunerne.

•  Opgaven med at gennemføre 
de mange undersøgelser og 
rapporter blev givet til syv eva-
luerings- og forskningsinstitu-
tioner (i dag fem institutioner, 
da SFI og Kora sidenhen er 
blevet til Vive – Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd, redaktionen).

•  Følgeforskningsprogrammet 
løber i seks år fra 2014 til 
2019 og afsluttes med under-
visningsministerens samlede 
redegørelse til Folketinget i 
foråret 2020 om folkeskolens 
udvikling efter reformen.

•  Der blev etableret et panel 
af 226 skoler til følgeforsk-
ningen. De er blevet fulgt fra 
foråret 2014 til foråret 2018. 
Det er lærere og pædagoger i 
dansk- og matematiktimerne, 
der repræsenterer gruppen af 
lærere og pædagoger, og ele-
verne bliver også kun spurgt 
til deres oplevelse af, hvad der 
sker i deres dansk- og mate-
matiktimer.

»Det ligger ligesom i følgeforskningens 
natur. Den vil gerne være neutral. Den prøver 
at undgå for mange fortolkninger i den ene 
eller anden retning. Så det er også en del af 
det næste led i det, at der skal laves nogle 
fortolkninger. Så jeg kan ikke sige andet, end 
at vi som forskere er interesserede i alle de 
spændende spørgsmål og fortolkninger, der 
dukker op. Og dem må vi så følge op på«.

Lars Qvortrup håber derfor på, at de tre 
forskeres sammenfatning af mange af resulta
terne vil føre til, at flere af deres forskerkol
leger får øjnene op for den viden, der ligger i 
følgeforskningen. 

»Man kunne for eksempel identificere fire
fem temaer, som vi skulle blive klogere på. 
Men det er klart, at det tager tid. For så skal 
vi lige arbejde totre år på det. Sådan er det 
med forskning. Det tager tid«. 
bje@folkeskolen.dk
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    ELEVER  
TAGER  
   STYRING

S KO L E - H J E M - S A M TA L E

På Ellebjerg Skole har eleverne ejerskab over skole-
hjem-samtalerne. Fire gange om året fremlægger  
eleverne, hvad de har lært, og sætter nye mål i  
fællesskab med lærere og forældre. Samtalerne  
knytter også forældrene tættere til skolen. 

TIL SKOLE-HJEM- 
SAMTALER
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V elkommen på Ellebjerg Skole. Vi skal rundt og kigge 
på alle de flotte 100-tingssamlinger«, står der på en 
plakat, der hænger på væggen ved 1.a’s klasselokale. 
Denne torsdag er klassen fyldt med elever, forældre 

og lærere, der er til skole-hjem-samtale.
Med et energisk greb løfter en elev en plasticpose med 

grønne pailletter og vifter den foran sin mor: »Se! Det 
er den samling, jeg har lavet. Jeg vidste, de ville skinne, 
og der er hundrede af dem«, lyder det fra Andreas, som 
straks begynder at tælle. 

Ellebjerg Skole i Københavns Kommune har siden skole-
året 2016-17 haft fire skole-hjem-samtaler årligt i stedet for 
de traditionelle en til to. Til samtalerne er rollerne byttet 
om. I stedet for at lærer og forældre samtaler om eleven, er 
det eleven, der fortæller om, hvad han eller hun har lært, 
og hvordan han eller hun trives på skolen. Samtalerne fore-
går i tidsrummet klokken 12-18 med 50 dages mellemrum.

På skolens vægge og borde pryder elevernes krea-
tioner. Spredt over udstillingsbordene ses klynger af 
100-tingssamlinger. Alt fra pastaskruer til tændstikæsker, 
glaskugler og popcorn. Over bordet hænger et billede, 
der forestiller Ellebjerg Skole. Billedet er sammensat af 
hundrede halve og hele sugerør, der er klippet i stykker 
og limet sammen, så det ligner skolen. Forældre og lærere 
går fra udstilling til udstilling, lytter og iagttager, alt imens 
elever med høje stemmer og fægtende arme fortæller om, 
hvad de har lært de seneste uger. 

»Se her, far. Nu kaster jeg centikuberne, og så regner vi 
ud, hvad det bliver i alt«, lyder det fra en pige, mens hun 
svinger hånden og lader kuberne ramme spillepladen.  

Johannes Berger, der underviser i matematik i 1.a, har 
lavet spillepladen sammen med eleverne. Han fortæller, 
at den bærende ide er, at eleverne selv skal være aktive og 
have ejerskab over samtalen og deres læring. 

»På den her måde viser eleverne, hvad de har lært, og 
deres forældre forstår, hvor langt de er nået med deres 
faglighed. Flere af eleverne er enormt spændte og glade 
for, at forældrene skal se, hvad vi laver her på skolen«, 
fortæller Johannes Berger. 

Tættere kontakt med forældre
Den nye samtaleform, hvor forældre, lærer og elev mødes 
fire gange om året, gør ikke kun en forskel for elevernes 
læring. Metoden har også forbedret samarbejdet mellem 
forældre og skole og har fået flere forældre til at møde op 
til skole-hjem-samtalerne.

»Vi ser forældrene mere. Det bliver lettere at følge op 
på de aftaler, vi indgår om faglighed og trivsel. Vi indgår 
en kontrakt med forældrene med mål, vi gerne vil opnå 
inden for 50 dage. Jeg sætter mål for eleverne i dagligda-
gen, men når vi har de her fælles og tydelige mål, som 
eleven ved, at forældrene kender til, fungerer samarbej-
det bedre. Vi holder hinanden op på læringsmålene. Det 
betyder også, at nogle af de forældre, der normalt ikke 
kom her, er begyndt at være en aktiv del af skolen, vi er 
begyndt at kunne huske hinandens navne«, smiler Johan-
nes Berger. 

Samtalerne gør især en forskel for de elever, hvis for-
ældre ikke altid får fulgt op på lærerens anvisninger på 
forældreintra. 

»Hvis man skulle møde en familie, som ikke har over-
skud til at tage skolen seriøst, kan flere møder betyde, at 
de sætter mere tid af til skolen. Fordi vi sammen finder 

Eleverne i 1.a viser deres forældre, hvordan 
de arbejder med centikuber og tal. Den 
bærende ide er, at eleverne selv skal være 
aktive i skole-hjem-samtalen.

»
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nogle læringsmål. Målene er for eksempel, at forældrene 
skal læse med deres barn fire gange om ugen eller øve en 
tabel i matematik«, forklarer matematiklæreren. 

I løbet af ugen sender Johannes Berger ugeplan for 
læring ud. Der står for eksempel: I skal øve tallene fra 1 til 
100.

»Det er ikke alle forældre, der får læst den plan eller 
besked. Ved at de kommer her fire gange om året og ser 
mig i øjnene og indgår en kontrakt, oplever jeg, at ele-
verne får arbejdet mere med de mål, vi sætter. Vi ved, at 
vi ses igen om 50 dage. Det er en hjælp til alle«, siger han. 

Men selv om den nye form for skole-hjem-samtale er 
en succes, fortæller Johannes Berger, at det også er en 
tidssluger, som skolen stadig erfaringsudvikler på. Det ta-
ger tid for lærerne både at planlægge og afvikle fire skole-
hjem-samtaler om året. Derfor arbejder skolen stadigvæk 
på modellen og har i år nedsat en udviklingsgruppe, som 
indsamler best practice og arbejder med at udvikle krea-
tive modeller, der er overskuelige, og som samtidig sætter 
eleven mest muligt i centrum.

Ansvar for egen læring
I et andet lokale på skolen er seks elever fra 7.a ved at 
fremlægge nyhedstrekanten i dansk foran koncentrerede 
lærere og forældre. Med smartboard i baggrunden, hvor 
der står »Hvad står AVIS + K for?«, og et talepapir i hånden 
begynder eleverne med stemmer, der langsomt bliver 
højere, at analysere og forklare en artikels opbygning, som 
de har arbejdet med i undervisningen. 

»En nyhedsartikel starter altid med det vigtigste. Det 
er alt det, man behøver at vide for at forstå budskabet. Vi 

»Nogle af  
de forældre, 
der normalt 
ikke kom her, 
er begyndt 
at være en  
aktiv del af 
skolen«.

 
J O H A N N E S  B E R G E R ,  

L Æ R E R

ser her rubrikken i en artikel om Peter Madsen«, forklarer 
Younes, mens skærmen viser en artikel fra avisen B.T. 

Da eleverne på skift har fremlagt om artiklers opbyg-
ning, giver lærerne deres umiddelbare feedback. 

»I er enormt dygtige til at holde en rød tråd. I har kon-
takt med os i rummet og begraver jer ikke i PowerPoint-
showet. Men I må gerne arbejde på at komme mere ud 
over scenekanten, når I fremlægger«, lyder det fra lærer 
Thelma Isdan, der underviser 7.a i dansk, historie og reli-
gion. 

Bagefter snakker forældre, lærere og elever kort om, 
hvad de har lært, og så er det tid til, at forældrene kom-
mer i fokus. 

»Nu er det jer forældre, der skal på banen. I må gerne 
komme hen til bordet, og så går vi andre udenfor, mens 
I diskuterer de emner, som er uddelt i sedler på bordet. 
De handler om social trivsel og sociale medier«, fortæller 
Thelma Isdan. 

På dilemmasedlerne står der for eksempel: »Er det 
vigtigst, at børn trives på det faglige eller det sociale plan?« 
Eller: »Hvem har ansvar for, at klassen fungerer socialt?« 

»Det er vel læreren, der har ansvaret for det sociale«, 
siger en forælder. »Ja, eller først og fremmest eleverne og 
med opbakning fra læreren«, lyder det samstemmigt fra to 
andre forældre.

»Et drømmescenarie for en lærer«
Den nye måde at afholde samtale på er en fantastisk måde 
at engagere eleverne i deres egen læring på, mener dans-
klærer Thelma Isdan. Hun oplever, at eleverne er mere 
aktive og gør en ekstra indsats, når de ved, at forældrene 
kommer og lytter til deres fremlæggelse. 

»Eleverne bliver bedre. Fordi de reflekterer over, hvad 
de har lært. Det giver stolthed over det faglige, men også 
en følelse af at blive set af forældrene. Eleverne bliver 
mere sikre i stoffet, fordi de igen får arbejdet koncentreret 
og fokuseret inden for et område, de allerede har beskæf-
tiget sig med. Det er en god form for evaluering. Eleverne 
får talt om det, de lærer, det er læring på flere planer«, 
siger Thelma Isdan. 

I et determineret toneleje fortsætter hun: 
»Det er et drømmescenarie som lærer at samarbejde 

med forældre på den her måde. Den kreative tilgang er 
en gave. Det er vigtigt, fordi forældrene bliver aktiveret på 
en helt anden måde end ved den traditionelle skole-hjem-
samtale«. 

Ved den seneste skole-hjem-samtale talte Thelma Isdan 
blandt andet med forældrene om, hvordan de kunne spør-
ge ind til elevernes læring, når de kom hjem fra skole. 

»Vi fokuserede på, hvordan forældrene kan sørge for, at 

S KO L E - H J E M - S A M TA L E
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deres børn får reflekteret over deres skolegang. Forældre 
kan med meget få handlinger gøre en kæmpe forskel for 
deres børns skoleliv. Ved at vise interesse og spørge, hvor-
dan er det gået. Hvad har du lært i dag? Hvis barnet skulle 
vise frustration over, at der er noget, det ikke kan finde ud 
af, kan man sige: Nej, ikke endnu. Det er nogle af de ting, 
vi samarbejder om«, forklarer Thelma Isdan. 

Elev: Den største forskel er at sige noget 
Mens forældrenes dialog om dilemmaer fortsætter inde i 
klasselokalet, venter eleverne og lærerne udenfor. De taler 
om, hvordan det gik med fremlæggelsen. 

»Det var fint nok. Jeg var nervøs, men jeg havde øvet 
alt. Vi har prøvet den gamle skole-hjem-samtale før. Den 
største forskel er at sige noget, nu er det os, der fremlæg-
ger. Jeg synes, det er okay. Man sætter sig mere ind i det, 
man har lavet. Det er, som om man kender emnet mere 
nu«, fortæller Eman og Zeinab fra 7.a i fællesskab. 

Selv om Younes, som også fremlagde, var nervøs i star-
ten, er også han glad for den nye skole-hjem-samtale. 

»Det er anderledes end før. Man snakker ikke om, hvor-
dan man er i fagene på samme måde, i stedet fremlægger 
vi, hvad vi laver i fagene. Her var det dansk, ikke? Så vi 
fremlagde det, vi har lært i dansk. Det var godt«, siger 
Younes. 
tla@folkeskolen.dk

»Det er et drøm-
mescenarie som 
lærer at samar-
bejde med for-

ældre på den 
her måde«. 

T H E L M A  I S D A N ,  
L Æ R E R

Eleverne i 7.a fremlægger, hvad de har lært om journalistik, for deres forældre. Bagefter drøfter forældrene indbyrdes nogle dilemmaspørgsmål relateret til emnet.
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SKOLELEDER  VIL LAVE   

VERDENS  
        BEDSTE  
               SKOLE Sædvanligvis foregår alt demokratisk, når der træffes beslutninger 

på Ellebjerg Skole i København. Skolen er en rettighedsskole, hvor 
eleverne bliver inddraget i beslutninger. Lærerværelset og ledelsen 

har altid tæt dialog om nye beslutninger og tiltag på skolen. Men for 
godt ét år siden traf skoleleder Anne Graah en beslutning egenhæn-
digt. 

»Vi måtte simpelthen afholde skole-hjem-samtale på den her måde. 
Ideen er fire skole-hjem-samtaler om året, som skal have forskelligt 
fokus. I løbet af årets fire samtaler vil man komme igennem forskellige 
fag og tale om elevens trivsel. Indgå faglige kontrakter, som der følges 

op på. Ved siden af møderne er der løbende kontakt 
mellem hjem og skole, primært via forældreintra«, ly-
der det fra Anne Graah. 

Anne Graah arbejdede, før hun blev skoleleder på 
Ellebjerg Skole, som pædagogisk leder på en skole i 
Aarhus, Søndervangskolen, hvor man gjorde noget lig-
nende, og det er der, ideen kommer fra. 

»To ting er bærende for den her idé. Grundlæggende 
tror vi på og oplever, at jo mere forældre kommer på 
en skole, jo nemmere er det at få dem til at tage del i 
elevens skolegang. Med fire skole-hjem-samtaler om 
året får vi et større fremmøde og en tættere og bedre 
forældrekontakt. Samtidig er den bærende idé, at ele-
verne selv skal være aktive under samtalerne, så de får 

ejerskab over deres trivsel og læring og kan være med til at sætte nye 
mål for sig selv«, sider Anne Graah. 

Når forældrene er med, bliver eleverne fastholdt 
Hvis man vil fastholde elever, så de ikke skifter skole, eller deres læring 
ikke står i stampe, skal man samarbejde med forældrene. De er ifølge 
Anne Graah bindeleddet, der får elevernes skolegang til at fungere. 

»Ikke alle forældre ser det som en selvfølgelighed at troppe op på 
skolen. Nogle familier på skolen oplever udfordringer i hverdagen«, 
fortæller skolelederen. »Men jo mere de kommer på skolen, jo nem-
mere er det at samarbejde. Det skal blive en vane at komme på skolen. 
Vi kan se, at det virker, for et større antal af forældrene møder op til 
samtalerne, efter at vi har indført det nye system«. 

Noget af det, som friskolerne er rigtig gode til, og som folkeskolen 
kan lære af, er netop inddragelse af forældre, mener skolelederen.

»I en skole er man tre, der får det til at fungere: medarbejdere, 
forældre og elever. Hvis vi skal have elever, der trives og lærer, skal vi 
have forældrene med på holdet«, siger Anne Graah. 

Og målet er da heller ikke uambitiøst. 
»Jeg vil have, at børnene oplever, at de går i verdens bedste skole. 

Eleverne skal elske deres skole. Jo mere de indgår som en aktiv del 
af skolen, jo mere vil de det. Vi evaluerer stadig det hele. Fra gang til 
gang vil vi optimere og lytte til forældres og elevers feedback«. 
tla@folkeskolen.dk

S KO L E - H J E M - S A M TA L E

Forældrene er bindeleddet, der får elevernes  
skolegang til at fungere. Sådan lyder skole-
leder Anne Graahs rationale bag de fire årlige 
skole-hjem-samtaler på Ellebjerg Skole. 
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»I en skole er 
man tre, der får 

det til at fungere:  
medarbejdere,  

forældre og  
elever«. 

 
A N N E  G R A A H ,  

S K O L E L E D E R
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YouTubere skriver sang om respekt 
»Fedt at være en noob« er 
titlen på den nye sang, som 
tre YouTubere har skrevet. 
Sangen handler om at be-
handle hinanden med respekt 
på nettet, og at det skal være 
sjovt at spille sammen. Bud-
skabet er blandt andet, at 
alle har været en nybegynder 
på et tidspunkt. 

Afspil sangen for dine 
elever, der med garanti 

kender de tre gamere fra 
YouTube: Vercinger (Ejvind) 
med 100.000 abonnenter, 
youtube.com/user/Vercin-
ger, ComKean (Charly) med 
120.000 abonnenter, you-
tube.com/user/Comkean, 
og Gammelfar (Mikkel) med 
300.000 abonnenter, you-
tube.com/gammelfarmusik.
Gammelfar/Mikkel er også 
lærer. 

Få gratis bøger til børn på mellemtrinnet
Verdensbogugen fejres for første 
gang i Danmark. I denne anledning 
deler boghandlere gratis bøger ud til 
børn i alderen ni til 12 år for at for-
bedre deres læsevaner. Det drejer sig 

om mere end 100 boghandlere i Dan-
mark, der fra den 23. april og en uge 
frem uddeler eksemplarer af bogen 
»A.S.P.E. – Dæmonhuden« skrevet af 
Mette Finderup. 

Verdensbogugen er inspireret af 
en tilsvarende aktivitet i Sverige.

Læs mere om begivenheden her: verdensbogugen.dk 

Læs mere om Madens Folkemøde 
her: madensfolkemoede.dk

Her finder du sangen: youtube.com/watch?v=CIt2mE9VOB

 Foto: Landbrug & Fødevarer

DELTAG I MADENS FOLKEMØDE MED DIN KLASSE
Det er gratis for folkeskoleklasser at 
deltage i Madens Folkemøde, som fin-
der sted den 10.-11. maj på Engestofte 
Gods på Lolland-Falster afholdt af For-
eningen Madens Folkemøde. De to dage 
kan eleverne blandt andet opleve fer-
menteringsworkshop med Meyers Mad-
hus, hvor man får fingrene ned i surdej 
og syltning. Skoleklasser kan også lære, 

hvordan man selv kan lave langtidshold-
bar mad uden E-numre og andre tilsæt-
ningsstoffer. Ligesom folkemødet byder 
på morgenmadsklub og hjernemad, hvor 
eleverne er med til at lave morgenmad af 
overskudsfødevarer fra fødevareBanken. 

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION

EU REGIONAL TRUST FUND 'MADAD'

INTERACTIV
E

POINT-OF-V
IEW 

EXPERIENCE

GIV DINE ELEVER MULIGHED FOR AT 
OPLEVE EN FLYGTNINGS SØGEN EFTER SIN 

BROR I NÆROMRÅDERNE TIL SYRIEN.
MATERIALET EGNER SIG TIL UDSKOLINGEN.

GRATIS INTERAKTIVT 
UNDERVISNINGS-
MATERIALE

BROTHERSACROSSBORDERS.COM

rødekors.dk
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Kandidatuddannelse 
til lærer – god ide!

Det er godt, at der nu er kommet en ny mulig-
hed for, at læreruddannelsen bliver til en kan-
didatuddannelse. Det er der flere grunde til:

Det vil være et løft af professionen.
En kandidatuddannelse er forskningsba-

seret, og en kandidat i didaktik vil altså dels 
have høj viden om undervisning i fagene, dels 
have dybt kendskab til, hvordan vi bedst ud-
vikler. Forskningsbasering betyder ikke »evi-
densbaseret«. Vi kan ikke tage forskning som 
på eksempelvis medicinfeltet og sige: »Det 
virker« og »det virker ikke«. Vi skal basere ud-
dannelsen på pædagogisk forskning, som har 
en helt anden tilgang. 

Professionens praksis vil hvile på et bedre 
teoretisk fundament. Både teori og praksis 
skal styrkes i en kandidatuddannelse. Under 
uddannelsen skal teorier prøves i praksis, og 
praksis skal analyseres på baggrund af forsk-
ning. En lærer tager hundredvis af valg i hver 
eneste lektion. Et stærkere teoretisk funda-
ment ind i praksis vil kvalificere og styrke læ-
reren i de mange valg, hun ta-ger. Den finske 
læreruddannelse er en femårig uddannelse til 
kandidat – og den hænger meget stærkt sam-
men med praksis. Der er ingen automatik i, at 
en uddannelse bliver »ren teori«, fordi univer-
sitetet skal tage sig af den. Tænk for eksempel 
på medicinstudiet. 

Grunduddannelse og videreudvikling vil 
være i hænderne på professionen selv. Det 
bliver læreruddannede, som underviser 
lærerstuderende, når lærere uddannes til 
kandidater. Som det er nu, skal man være 
kandidatuddannet for at undervise lærerstu-
derende på professionsbacheloruddannelsen, 
og det er der ingen lærere, der er. Med et 
kandidatstudium vil vores fremtidige kol-
legaer blive undervist af andre kandidater i 

didaktik, som har praksiserfaring som lærere 
og er videreuddannet til ph.d.

En kandidatuddannet profession vil 
have grundlag for større selvstændighed og 
professionelt råderum. Smarte koncepter, 
målstyring med mere vil ikke få så meget 
medvind. Lærere vil få større selvtillid i de-
res professionelle kunnen og føle sig mere 
sikre i vurderinger af, hvad der bedst gavner 
undervisningen. Dermed kan de bedre holde 
modefænomenerne fra døren.

En kandidatuddannelse vil medføre en 
højere anerkendelse. Det ser vi i lande, hvor 
læreruddannelsen er en kandidatuddannelse. 
I Finland er professionen så anerkendt og så 
populær, at kun hvert tiende ansøger til ud-
dannelsen bliver optaget, og i Singapore har 
man helt forstået OECD’s anbefaling om, at 
lærere ikke skal undervise meget, men under-
vise godt i hver eneste lektion. Undervisnings-
ministeren fra Singapore, hvor lærere er kan-
didatuddannede, sagde forleden på »Summit 
on the Teaching Profession« i Helsinki: »Vores 
lærere skal undervise mindre, for at vores 
elever kan lære mere«. 

Med et kandidat-
studium vil vores 
fremtidige kollega-
er blive undervist 
af andre kandidater 
i didaktik, som har 
praksiserfaring.

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND I DLF 
 
 

BODIL CHRISTENSEN 
LEKTOR, LÆRER- 
UDDANNELSEN AALBORG

Der er nedsat en kommission, der 
indtil nu kun har fået formanden 
nævnt. Formanden er professor 
Simon Calmar Andersen, Aarhus 
Universitet, han har været med i en 
hel del folkeskole- og evaluerings-
arbejde. Det er sikkert et udmærket 
valg.

Skulle uddannelses- og forsk-
ningsminister Tommy Ahlers have 
en plads til et kommissionsmedlem, 
der ved noget om læreruddan-
nelsen fra egen praksis, så melder 
jeg mig gerne. Jeg har undervist på 
læreruddannelsen i 38 semestre, jeg 
har fulgt syv forskellige læreruddan-
nelser siden min egen uddannelse 
under 1966-loven, og jeg har været 
optaget af læreruddannelsens histo-
rie og fremtid. Altid. (…)

➜ Læs Bodil Christensens bud 
på blogindlægget på folkeskolen.
dk/656239

Kommission 
om fremtidens 
læreruddan-
nelse?  
Jeg melder 
mig gerne
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Få det Excel-ark ud af mit 
klasselokale, tak!

›  CAMILLA SASCHA PORSBORG 
LÆRER

I en ny rapport konstaterer vismændene 
fra Det Økonomiske Råd i bedste reg-
nedrengsstil, at der er »stilstand i skolens 
produktivitet«. I rapporten betragtes 
skolen som en anden pølsefabrik, og 
undervisning reduceres til en »produk-
tion af læring«, der kan effektiviseres ved 
hjælp af »pædagogiske metoder«.

Dette læringssyn var sidste gang 
moderne i 1960’erne, da mål-middel-di-
daktikken var fremherskende i skolerne. 
Noget, man med tiden gik bort fra igen, 
da det viste sig tvivlsomt, om man over-
hovedet kan gøre kundskaben objektiv 
og målbar uden også at gøre eleven til en 
genstand.

Vi er med andre ord »bombet tilbage 
til stenalderen« med denne embeds-
mandsopfundne tilgang til, hvad læring i 
skolen skal være, og ikke mindst hvordan 
vi måler på, om skolen lever op til det, 
den skal.

I løbet af en skoleuge indtager jeg 
som lærer rollen som både formidler, 
vejleder, coach, omsorgsdrager, mægler, 
sparringspartner og opdrager. På intet 
tidspunkt er jeg udelukkende en videre-
formidler af viden, der kan erstattes af 
it-løsninger, som effektivitetsrapporten 
gudhjælpemig også lægger op til.

Børn såvel som læring er ikke bare 
midler, men selve målet. De har en værdi 
i sig selv og skal ikke underkastes den 
ustoppelige væksttankegang, som gen-
nemsyrer vores del af verden på snart 
alle planer. Det er forhåbentlig snart gået 
op for de fleste, at det ganske enkelt ikke 
er bæredygtigt at fokusere ensidigt på 
vækst for vækstens skyld.

Børn og unge skal ikke blot betrag-
tes som en »human resurse« for vores 
samfund, der skal finvalses for at få det 
optimale vækstpotentiale presset ud af 
dem. Hvad er du værd i forventet livsind-
komst, lille Peter?

Jeg mener, at skolen skal være en 
dannelsesinstitution først, fordi målet 
med en fælles folkeskole bør være at 
danne demokratiske, kritisk tænkende og 
socialt ansvarlige fremtidsborgere. Ikke 
massefabrikerede små soldater for kon-
kurrencestaten.

➜ Læs hele blogindlægget på folkeskolen.
dk/656239

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 folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.
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Når man som folkeskoledannet dansker 
for første gang træder ind ad jernporten til 
CreaNova-skolens store område i den pæne 
Barcelona-forstad Sant Cugat, vil man måske 
tænke, at der da er lidt Rudolf Steiner over 
det her. Kæmpe udeområde med legeplads, 
forhindringsbaner, fodboldbaner – samt små 
minihaver og kuber, hvor man kan fordybe 
sig med aktiviteter. I en af kuberne er der sat 
bøger ind. I det ene hjørne sidder en gruppe 
børn og fremstiller fløjter af sugerør, mens 
andre børn spiller bold længere oppe ad 
skråningen.

I et lokale i den store skolebygning er en 
stor gruppe børn fra de små klassetrin i færd 
med gruppens ugentlige møde. Der er fuld-
stændig ro. En enkelt lærer er til stede, men 
mødet styres af børnene selv, forklarer lærer 
Helena Garcia, der har været med til at bygge 
skolen op siden starten for fire år siden. 

»Sociale kompetencer og samarbejdsevner 
er helt centralt for skolens filosofi, så på mø-
det lærer børnene at håndtere deres fælles 
og individuelle mål og udfordringer. Hvis der 
er uenigheder, lærer de at løse dem sammen. 
Der bliver taget referat, og hvis børnene ikke 
overholder det aftalte, bliver referatet taget 
frem«, forklarer læreren, der tidligere har 
været ansat 15 år i en traditionel spansk fol-
keskole. 

I Spanien er skolesystemet i høj grad baseret 
på læring ved systematisk repetition og stramme 
læreplaner. På Collegi CreaNova i Barcelona tager 
man i stedet udgangspunkt i børnenes personlig-
hed og egen lyst til at lære. Derfor tilrettelægges al 
undervisning individuelt.

Uden timer og klasser:

TEKST & FOTO DANIEL CHRISTENSEN

    Ny skole vil  
ændre det spanske  
     skolesystem

34 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 9

Udearealerne 
er meget store. 
Blandt andet 
er der kuber til 
fordybelse, bold-
baner og meget 
andet.

PÆ DAG O G I K
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Helena Garcia er gift med en dansk lærer-
uddannet it-udvikler, og parrets to drenge på 
seks og otte år går begge på skolen, der har 
215 elever i alderen tre til 18 år. 

Jobskiftet til skolen, hvor lærerne hver dag 
lægger sig i selen for at motivere eleverne 
med nye meningsfulde udfordringer, har He-
lena Garcia aldrig fortrudt. 

»Mange børn tilbringer deres barndom i 
en institution, der ikke tager ret meget hen-
syn til, hvad der motiverer dem, og hvem 
de er som mennesker. Derfor er det skønt at 
være et sted, hvor det hele er vendt på hove-
det«, siger hun.

Elever har enorm valgfrihed
Skolen er inspireret af forskellige uddannel-
sestænkere, herunder blandt andre italienske 
Maria Montessori, der for mere end 100 år 
siden udviklede en undervisningsmetode, der 
skal give børn optimale betingelser for egen 
udvikling. Skolen har dog hentet det meste 
konkrete inspiration til undervisningsmeto-
derne ved studieture til Ecuador, hvor mange 
skoler baserer deres undervisning på den 
tyske uddannelsestænker Rebeca Wild. 

»Learning by doing« og »Potentialet er 
ubegrænset« er to mottoer, som skolen ofte 
bruger. Lidt forenklet handler det om at væk-
ke elevernes nysgerrighed hver eneste dag. 

For de mindre elever begynder dagen 
typisk ved en stor tavle, hvor de kan skrive 
sig ind på de aktiviteter, som de har lyst til – 

og som passer til den retning, de har fundet 
sammen med deres vejleder. Aktiviteterne 
kan være både boglige og kreative, og de 
er udtænkt af lærerne, der råder over alle 
former for materialer – eksempelvis spil til 
at lege med sprog eller matematik og fysik. 
Desuden er der teater, syværksted, lerværk-
sted, maleværksted, musiklokaler, it-lokaler 
og flere biblioteker. Selv et værksted har sko-
len – indrettet med lasercuttere, 3-d-printere, 
droner, robotsamlesæt og udstyr til at bygge 
elektriske kredsløb.

 Derudover bugner skolens andre lokaler 
med tilbud. Ved den ene væg finder man ma-
teriale omkring Marco Polo, og overfor står en 
række kalejdoskoper med forslag til opgaver 
og eksperimenter. Flere steder på skolen kan 
børnene finde mapper med projektforslag, 
som de kan kaste sig ud i, hvis de vil blive dyg-
tigere til eksempelvis bogstaver, matematik, 
algebra, historie – eller noget helt andet. En 
del af lærernes arbejde er at producere projek-
ter, så der kommer hele tiden nye til.

 Forældrene betaler 4.200 kroner om 
måneden med den varme frokost oveni. Det 
forventes ikke, at forældre deltager med ar-
bejdskraft eller anden indsats. 

Vil gerne sprede sig til hele Spanien
Da skolen kun har eksisteret i fire år, kan den 
endnu ikke præsentere en national test af 
egne elever, der har fulgt skolen i hele deres 
skoletid. Men skolen har sendt mange børn 

  CreaNova underviser 215 elever i alderen 
3-18 år

  Eleverne er opdelt i grupper:
- Elementary og pre-school – cirka 3-10 år.
- Middle – cirka 11-13 år.
- High – cirka 14-16 år.
- Bachelor – cirka 17-18 år.

  Skolen er overvejende inspireret af uddan-
nelse i Ecuador og af uddannelsestænkere 
som eksempelvis italienske Maria  
Montessori og tyske Rebeca Wild.

  Skolen er fondsejet og geninvesterer alle 
midler til fortsat forbedring af skolen og 
tilknyttede skoler.

  Skolen samarbejder internationalt og tager 
også gerne danske studerende i praktik.

  Du kan læse mere om skolen på  
www.collegicreanova.org

Om CreaNova

til nationale test, og ifølge skolens direktør og 
stifter, Olga Arnedo, ligger elevernes prøvere-
sultater på det nationale gennemsnit.

Skolelederen tror dog, at skolens elever 
kommer til at klare sig bedre i livet end fol-
keskolebørn – fordi de er trænet i at tilegne 
sig nye kompetencer – for det er børnene 
rigtig gode til på CreaNova, hvor eleverne 
kan modtage undervisning, indtil de er klar 
til at søge ind på universitetet. Og da skolen 
ligger i et område med mange internationale 
virksomheder, kan de studerende benytte 
deres to bachelorår på målrettede projekter i 
samarbejde med virksomheder.

»Vi har rigtig gode muligheder for at 
hjælpe dem til at målrette deres uddannelses-
forløb, så det matcher til en bestemt virksom-
hed – eller til universiteternes adgangsprøver 
og krav om særlige kompetencer. Det er en 
stor force, at vi kan være så personlige og kun 
fokusere på de ting, den enkelte har brug for, 
når vedkommende skal nå sine drømme«, 
siger skolelederen. 

Uden for CreaNova-skolens matrikel vok-
ser interessen for skolens metoder, og skolen 
samarbejder med flere folkeskoler, der ønsker 
en lignende transformation.
     »Jeg tror på, at vi vil nå meget længere ud 
end i dag. Børns udvikling er alt for vigtig til 
at overlade til firkantede læringsplaner og 
terperi. Vi taler jo om udviklingen af hele 
mennesker«, siger skolens leder og stifter.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

De store børns projektarbejde bliver med tiden mere krævende. Her undervises børnene i lingvistik.
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Ny bæredygtig og billig investe-
ringsmulighed. Sydinvest har 
lanceret en ny fond med fokus på 
bæredygtige investeringer. Fonden 
Sydinvest Morningstar Global 
Markets Sustainability Leaders 
investerer i de selskaber, der klarer 
sig bedst på flere indikatorer for 
bæredygtighed.
 
Flere og flere investorer lægger vægt 
på, at deres investeringer er bære
dygtige. Med lanceringen af den nye 
fond Sydinvest Morningstar Global 
Markets Sustainability Leaders har in
vestorer nu mulighed for at investere 
i de 100 selskaber, som Morningstar 
vurderer som de mest bæredygtige 
på verdensplan. Selskaberne er ud
valgt via et indeks udarbejdet af ana
lysebureauet Morningstar. Fon den er 
passivt styret, og den årlige omkost
ningsprocent udgør 0,5 %.
 

Bæredygtighed
Selskabernes bæredygtighed vurde
res ud fra de såkaldte ESGfaktorer – 
på engelsk Environmental, Social og 
Governance. Det betyder, at fonden 
investerer i aktier fra selskaber, som 
udmærker sig inden for miljø, sociale 
forhold og god selskabsledelse.

Morningstar kombinerer i sit indeks 
en vurdering af selskabernes ESG
faktorer og en såkaldt kontrovers
rating. Kontroversratingen fortæller, i 
hvor høj grad et selskab har været 
involveret kontroversielle sager om 
bæredygtighed. På denne måde får 
alle selskaberne en sustainability
score, som er et mål for selskabernes 
bæredygtighed. Med udgangspunkt 
heri udvælges de 100 globalt førende 
selskaber inden for bæredygtighed 
under hensyntagen til en fornuftig 
spredning på regioner og sektorer. 

Passiv fond
Sydinvest Morningstar Global Markets 
Sustainability Leaders er en passivt 
forvaltet fond. Passiv forvaltning 
betyder, at vi investerer i samtlige 100 
selskaber i indekset med en vægt, 
som er meget tæt på indeksvægten. 
Hvert kvartal foretages der en reba
lancering af indekset, og hvert halve år 
foretages der udskiftninger i indekset.

Mere information
Der er risiko forbundet med investe
ring i Sydinvest Morningstar Global 
Markets Sustainability Leaders, og 
afkastet i afdelingen kan blive nega
tivt. Derfor bør du tale med din rådgiver, 
inden du investerer. Vi anbefaler, at  
du læser mere om investeringen på 
sydinvest.dk/baeredygtig, hvor du 
også finder prospekt og Central 
Investorinformation.
Læs mere på sydinvest.dk/baeredygtig

Bæredygtig passiv investering  
med en global vision
Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders 

31286_Morningstar_210x285.indd   1 11/03/2019   13.46
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PÆ DAG O G I K

S elv om Jakob Givoni og Helena Garcia 
kommer fra to forskellige lande, så 
er der ikke den store forskel på dem 

og alle andre catalanske ægtepar. De bor i 
et lille rækkehus, har en lille bil – og passer 
deres arbejde dagligt. De er begge uddannede 
folkeskolelærere og vil gerne gøre det bedste 
for deres børn. 

»For mig har det altid været vigtigt, at 
mine børn kommer til at gå i en skole, der 
motiverer dem, og da Helena har fortalt om 
sine oplevelser i den almindelige folkeskole, 
var det ikke svært at foretrække en alternativ 
skole«, siger Jakob Givoni, der er uddannet i 
Danmark som folkeskolelærer, men arbejder 
som programmør i Spanien. 

Parret blev ovenud lykkelige, da Helena 
Garcia for fire år siden fik arbejde på den nye 
skole, der passer perfekt til de drømme, som 
Helena Garcia altid har haft. 

»Det er ekstremt motiverende at arbejde 
med at udvikle den institution, hvor mine 
egne børn kommer, og jeg nyder at opleve, 
hvordan pædagogikken virker og er med 
til at skabe de børn, som jeg havde drømt 
om. De elsker at gå i skole, og de slipper 
helt for den almindelige folkeskole, hvor 
mange børn bliver kede af at være en del af 

en maskine med et meget mekanisk men-
neskesyn«, siger Helena Garcia, der blandt 
andet fortæller, at hendes egne børn – Viggo 
på seks og Tim på otte år – ikke ser deres 
skole som et hårdt eller anstrengende sted 
at være. 

»Viggo har direkte sagt, at han synes, at 
det er lige så sjovt at være i skole som der-
hjemme, fordi han begge steder har mulighed 
for at lege og lave de ting, som han har lyst 
til, med sine venner. Han har meget fantasi og 
lærer meget ved at skabe ting med sine hæn-
der eller i leg med andre. Så han bygger me-
get i værkstederne«, forklarer Helena Garcia, 
der oplever, at skolen støtter drengene meget 
individuelt. 

»Tim er glad for sprog og bøger og bru-
ger al sin nye viden fra bøgerne til at skabe 
aktiviteter sammen med andre i de kreative 
fag. Han var ikke så glad for matematik, men 
gennem matematiske lege og spil er han i dag 
blevet rigtig god til tal og logik«.

 
Udgangspunkt i den enkelte elev  
Som skolelærer kan Helena Garcia godt be-
kræfte, at det er et krævende arbejde at være 
på skolen, men hun har det aldrig svært med 
at skulle af sted om morgenen. 

»Selv om jeg er på arbejde hver dag fra 
klokken 8.30 til 17, så bliver dagen aldrig lang, 
for vi har det jo smaddersjovt sammen hele 
dagen. Mange af eleverne vil næsten ikke 
hjem, og når de skal på sommerferie, tæller 
de dagene, til de kan komme tilbage«, siger 
læreren, der forsikrer, at sådan er situationen 
absolut ikke i det offentlige uddannelsessy-
stem.

»Det offentlige har for stor fokus på 
udenadslære, og det er hårdt for dem, der 
er bogligt svage – og for dem, der har svært 
ved at sidde stille en hel dag«, siger hun og 
fortæller, at CreaNova har gode erfaringer 
med at inkludere børn, der ellers ville ende i 
specialklasser.

»Vi tager jo udgangspunkt i den enkelte og 
møder dem på det trin, hvor de er. Det skal 
der stå respekt omkring, så derfor accepterer 
vi aldrig bemærkninger om, at nogle er dum-
me. Vi konkurrerer ikke med hinanden, men 
stræber efter egne mål«, siger hun og tilføjer:

»Det er jo netop sådan en virkelighed, som 
man gerne vil tilbyde børn – både som foræl-
der og som professionel underviser«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Helena Garcia og hendes 
mand Jakob Givoni og 
børnene Viggo og Tim bor 
nær skolen i et almindeligt 
villakvarter uden for Bar-
celona. 

»Vores børn skal elske at gå i skole«
Dansk-spansk lærerpar fandt Collegi CreaNova ved et tilfælde 
og har fået nogle utroligt glade børn ud af det.
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NYHED

Ny bæredygtig og billig investe-
ringsmulighed. Sydinvest har 
lanceret en ny fond med fokus på 
bæredygtige investeringer. Fonden 
Sydinvest Morningstar Global 
Markets Sustainability Leaders 
investerer i de selskaber, der klarer 
sig bedst på flere indikatorer for 
bæredygtighed.
 
Flere og flere investorer lægger vægt 
på, at deres investeringer er bære
dygtige. Med lanceringen af den nye 
fond Sydinvest Morningstar Global 
Markets Sustainability Leaders har in
vestorer nu mulighed for at investere 
i de 100 selskaber, som Morningstar 
vurderer som de mest bæredygtige 
på verdensplan. Selskaberne er ud
valgt via et indeks udarbejdet af ana
lysebureauet Morningstar. Fon den er 
passivt styret, og den årlige omkost
ningsprocent udgør 0,5 %.
 

Bæredygtighed
Selskabernes bæredygtighed vurde
res ud fra de såkaldte ESGfaktorer – 
på engelsk Environmental, Social og 
Governance. Det betyder, at fonden 
investerer i aktier fra selskaber, som 
udmærker sig inden for miljø, sociale 
forhold og god selskabsledelse.

Morningstar kombinerer i sit indeks 
en vurdering af selskabernes ESG
faktorer og en såkaldt kontrovers
rating. Kontroversratingen fortæller, i 
hvor høj grad et selskab har været 
involveret kontroversielle sager om 
bæredygtighed. På denne måde får 
alle selskaberne en sustainability
score, som er et mål for selskabernes 
bæredygtighed. Med udgangspunkt 
heri udvælges de 100 globalt førende 
selskaber inden for bæredygtighed 
under hensyntagen til en fornuftig 
spredning på regioner og sektorer. 

Passiv fond
Sydinvest Morningstar Global Markets 
Sustainability Leaders er en passivt 
forvaltet fond. Passiv forvaltning 
betyder, at vi investerer i samtlige 100 
selskaber i indekset med en vægt, 
som er meget tæt på indeksvægten. 
Hvert kvartal foretages der en reba
lancering af indekset, og hvert halve år 
foretages der udskiftninger i indekset.

Mere information
Der er risiko forbundet med investe
ring i Sydinvest Morningstar Global 
Markets Sustainability Leaders, og 
afkastet i afdelingen kan blive nega
tivt. Derfor bør du tale med din rådgiver, 
inden du investerer. Vi anbefaler, at  
du læser mere om investeringen på 
sydinvest.dk/baeredygtig, hvor du 
også finder prospekt og Central 
Investorinformation.
Læs mere på sydinvest.dk/baeredygtig

Bæredygtig passiv investering  
med en global vision
Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders 
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Hun kan finde på en stille aften at udtænke 
en opgave til sig selv – og så bare nyde at løse 
den. Det må være her, begrebet nørd kan 
bruges positivt beskrivende.

Ekstremt faglig og fantasifuld. God til at 
sætte sig ind i, hvordan børn tænker matema-
tik. Sådan lyder Pernille Pinds karakteristik af 
sig selv, når man spørger hende. 

Faglig efteruddanner, forfatter og forlags-
ejer er andre ord, der kan beskrive hende. 
Forlaget Pind & Bjerre har hun sammen med 

sin mand Erik Bjerre, der for to år siden ka-
stede sig ind i virksomheden på fuld tid.

Når hun holder kurser, beskriver hun sig 
selv med MMM. De tre M’er står for matemati-
ker, mormor og missionær. 

»Når I nu tænker: ’Hun er da lidt for me-
get’, så ja, det er jeg. Det er her, I skal være 
kritiske. Det skal man over for missionærer«, 
griner Pernille Pind.

Hun er universitetsuddannet matematiker 
med hovedfag i matematik og bifag i fysik og 
stod 25 år gammel med sin uddannelse og 
blev så gymnasie- og VUC-lærer.

»Jeg underviste i omkring seks år og var 
rigtig glad for det. Så fik jeg et rejselegat 

for matematikere og rejste af sted med min 
mand, vores to børn og min søster. Jeg læste 
didaktik i udlandet, og det blev et turning 
point. Jeg tænkte: Det er da didaktik, jeg skal 
beskæftige mig med«, fortæller Pernille Pind.

Nu holder hun kurser over hele landet, og 
omkring 60 gange om året underviser hun 
lærere. Det er også blevet til en del bøger og 
undervisningsmateriale, blandt andet »mate-
matikbiblen« »Håndbog i matematikundervis-
ning« for lærere i grundskolen. 

»Jeg ville skrive alt, jeg vidste om matema-
tik, i den første bog, jeg udgav. Jeg troede, jeg 
fik skrevet det hele, men der er godt nok duk-
ket meget mere op siden«, griner hun.

Pernille Pind kan slet ikke lade være med at løse matematikopgaver og opstille beviser.  
Sin begejstring for matematikken og koblingen mellem teori og praksis deler hun ud af på kurser  

for lærere og i undervisningsmateriale. 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO KLAUS HOLSTING

Matematiknørden 

»Jeg er en af de hel-
dige, der elsker ma-
tematikken for ma-
tematikkens skyld. 
Og den magt, mate-
matik har. Det er jo 
dér, man kan stille 
de kritiske spørgs-
mål til magthaverne. 
Hver gang det hand-
ler om penge, er det 
matematik«, siger 
Pernille Pind.
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET  
OM MATEMATIK
Det faglige netværk om matematik 
er for alle, der underviser eller inte-
resserer sig for faget. I netværket får 
du ny faglig viden og inspiration til 
din undervisning. Du kan også dele 
dine erfaringer og holdninger med de 
7.520 andre, der allerede er tilmeldt 
netværket.

Folkeskolen.dk/matematik
Pernilles matematikting
Når Pernille Pind forbereder et efteruddan-
nelseskursus for to kommuners matematik-
lærere med omkring 170 deltagere i Hvid-
ovre, går hun rundt og anretter perlekæder, 
papkrus og terninger til deltagerne. 

»Det er Pernilles ting«, som Erik Bjerre 
siger. Der skal være noget at røre ved, nogle 
aktiviteter, deltagerne kan kaste sig ud i, 
noget inspiration at tage med sig til under-
visningen.

Hun underviste en del år på den davæ-
rende Danmarks Lærerhøjskole, men i 2005 
blev hun selvstændig. Og i 2007 rejste hele 
familien igen ud et år. Til New York. Denne 
gang med store børn, der gik på college og 
filmskole. Da de kom hjem, fortsatte ægtepar-
ret aktiviteterne med at udgive undervisnings-
materialer og afholde kurser. Men efterud-
dannelse af lærerne har forandret sig:

»I dag er kurser ofte tre timer i Helsingør 
eller fem timer i Sønderborg for en større 
flok lærere. Det er mindre tilfredsstillende 
for både dem og mig. Tidligere kom lærere 
på længerevarende kurser på lærerhøjskolen. 
Måske 120 timers efteruddannelse lagt over 
en masse fredage. Når vi arbejdede med 
noget, kunne det ske, at én kom og ville dis-
kutere noget, vi havde arbejdet med tre uger 
tidligere, og sagde: ’Jeg forstod det ikke helt, 
men nu har jeg tænkt ...’. Der var mere tid til 
at blive kloge sammen på den måde«, siger 
Pernille Pind.

»Måske bliver de inspireret til noget nyt på 
et kort kursus, de har nogle fælles oplevelser, 
og så skal de selv tage debatten bagefter med 
hinanden. Hvis de altså har tid til det«, reflek-
terer hun.

Brænder for at hjælpe
Pernille Pind brænder for dem, der ikke for-
står matematikken. Dem, der ikke kan finde 
ud af den og synes, at matematik er svært. En 
del af forlagets materialer er til de børn. I 2017 
fik hun andenpladsen ved uddelingen af Un-
dervisningsmiddelprisen for »RoS/kufferten«, 
der er produceret for tidligt at få fat i de ele-
ver, der kan udvikle matematikvanskeligheder. 
De elever, der hele tiden skal tælle sig frem.

»Det gør mig ondt, at man kan gå i skole 
i ni år og forstå så lidt matematik, som det 
er tilfældet for nogle børn. Også fordi de så 
mister tilliden til sig selv. Ingen skal føle sig 
dumme, de skal turde regne og helst føle, at 
de har magten over tallene«.

Som underviser af lærere tænker hun me-
get over koblingen mellem teori og praksis. 
Det er også derfor, hendes kurser altid inde-
holder nogle aktiviteter med for eksempel 
terninger, perlekæder og papirstykker. Aktivi-
teten er også en måde at huske det på – både 
for lærere og for elever.

»Nogle mener, at børn i matematikvanske-
ligheder bare skal have en metode udleveret. 
Men jeg tror på, at man skal sidde selv og 
arbejde med det. Spørgsmål rejser sig jo ud 

Pernille Pind mener, at der skal være plads til at fordybe sig. Når hun for eksempel læser en ar-
tikel i bladet »Matematik«, er hun nødt til lige at løse det geometriske bevis, forklarer hun salen 
fuld af matematiklærere. 

af praksis. Det er også min egen måde at lære 
på. Undervisning skal helst indeholde mange 
forskellige måder, sådan at forskellige elever 
kan hænge deres arbejde op på deres forskel-
lige knager«.

Pernille Pind kan godt lide den abstrakte 
matematik. Hun fortæller, at hun først blev 
interesseret i hele den anvendelsesoriente-
rede del af matematikken som voksen. 

Men hun kan ikke lide al tælleriet i mate-
matik. 

»Vi tæller alt for meget. Det er slet ikke 
nødvendigt, for selv små børn kan se små 
mængder og se, om der er mere eller mindre, 
hvis man sammenligner to mængder. Det 
ødelægger deres matematikforståelse – lige-
som det jo hurtigt kommer til at tage lang tid, 
når de tæller sig frem til store tal«.

For hende selv er det lige blevet aktualise-
ret af hendes rolle som mormor. 

»Pludselig tager jeg mig i at sidde og sige: 
’Skal vi lige tælle et-to-tre’. Men barnet kan jo 
godt se, at der er tre. Det er for fjollet«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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➊  Ingen stress. Der er aldrig noget med, at 
vi skal »nå at lave hele bogen«, »nå det in-
den jul«, »nå at følge med«. »nå næste ka-
pitel«. Det er virkelig skægt, hvilken mental 
forskel det gør ikke at have en bog.

➋  Plads til andre ideer og projekter. Når 
bogen ikke er det styrende, kan vi finde 
matematik og værdi i alle typer af projek-
ter og arrangementer. Vi tager på ture og 
finder geometriske figurer. Vi deltager i 
GeoGebra-mesterskabet. Vi slår matema-
tik, natur/teknik og billedkunst sammen 
og arbejder med byen set fra oven. Vi gri-
ber de muligheder, der er, og booker alle 
de sjove og spændende materialekasser 
fra center for undervisningsmidler.

Otte grunde til ikke at 
have en matematikbog

JOSEFINE JACK EIBY
LÆRER OG DIGITAL VEJLEDER
INDLÆG PÅ BLOGGEN

➌  Individuelle opgaver. Vi har langt flere in-
dividuelle opgaver, hvor elever arbejder med 
forskellige ting. Det er nemt at sætte ele-
verne til relevante opgaver i mindre grupper, 
for de bliver jo ikke »fjernet fra bogen« eller 
»mangler side syv i bogen«.

➍  Selvstændige elever. Jeg træner eleverne 
i at være selvstændige. I selv at vælge ud 
fra en liste. I selv at hente materialerne. I 
selv at gå i gang. 

➎  Undersøgende matematik. Der er langt 
mere undersøgende matematik, af den 
simple grund at der ikke er en bog. De gan-
ge jeg har haft en bog, har det været hårdt 
at bevæge sig ud i de andre aktiviteter. Jeg 
var jo ikke i gang med dem og følte, at det 
krævede en del forberedelse ikke bare at 
lave næste side i bogen. 

➏  Mere leg og spil – mindre forberedelse. 
Det smarte med spil og aktiviteter med ter-
ninger er, at de fornyer sig selv automatisk. 
Giver du eleverne et ark med regnestykker, 
er det ubrugeligt, når de har udfyldt det. Gi-

ver du dem en håndfuld terninger og beder 
dem opstille regnstykker og regne dem ud, 
har de regnestykker til verdens ende. 

➐  Mere fokus på kompetencer end færdig-
heder. Når man ikke skal udfylde tomme 
huller i en bog, får man mere fokus på ud-
viklingen af de brede matematiske kompe-
tencer end den mere begrænsede færdig-
hedstræning. En opgave a la 12+25 har kun 
et resultat. En aktivitet, hvor eleverne skal 
slå terninger, konstruere og løse regnestyk-
ker, sætter langt flere kompetencer i spil. 

➑  Ingen ventetid ved gennemgang. Elever-
ne sidder aldrig og venter på gennemgang 
af en side, som de har forstået. De kan gå i 
gang med de fleste aktiviteter selv. Enten 
har vi spillet det sammen før, eller også er 
der et par elever, der er uddannede eksper-
ter i aktiviteten.

➜ hele blogindlægget på folkeskolen.dk/ 
654793
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NYT OM DIT FAG

Den nu foreliggende anden udgave af det sam-
lede materiale til 4. klasse er blot det nyeste 
tiltag i et bogsystem, der over en årrække har 
vundet berettiget fodfæste i matematikunder-
visningen.

Vi lægger ud med den efterhånden velkendte 
timeglasmodel: Arbejdet med alle emner er 
skåret over læsten: intro(aktiviteter) – gennem-
gang – øvelser – opgaver, hvortil kommer et par 
siders evaluering, der med rund hånd er strøet 
ud mellem kapitlerne. At eleverne nu som før 
skal langt rundt i matematikken i løbet af et år, 
forhindrer således ikke, at hjerne- og talarbejdet 
bliver gjort til bunds.

Alt i grundbogen fremtræder i nyt layout og 
med nye illustrationer, ligesom et par af over-
skrifterne er skiftet ud. »Hele tal« er ændret til 
»Negative tal«, mens »Tabeller og diagrammer« 
er blevet til »Statistik«. Men det gælder her så-
vel som for de øvrige kapitler, at der – heldigvis 

og naturligvis – langt hen ad vejen arbejdes med 
det samme stof.

Arbejdsbogens opgaver er snævert knyttet 
til det netop gennemgåede stof. Det går altså 
ikke an for de hurtige blot at regne løs – hvis så-
danne elever skal udfordres i bredde såvel som 
i dybde, er der til gengæld nok at komme efter 
i en omfattende webdel. Her har alle elever for 
resten deres næsten daglige gang, så de kan 
træne Excel og GeoGebra på begynderniveau, se 
faglige film, gå om bord i arbejdsark … Hov, det 
er jo pdf-filer, så må læreren vist alligevel til at 
printe fysiske kopier ud?

Lærervejledningen er meget informativ og 
yderst grundig i sine gennemgange og anvis-
ninger. Med den i hånden er det trygt og fagligt 
sikkert for læreren og de håbefulde 4.-klasser at 
begive sig ud i matematikken.. 

»Format« har stadig format

Matematrix 4

•  Grundbog
•  198,75 kroner
•  160 sider

•  Arbejdsbog
•  68,75 kroner
•  80 sider

•  Lærervejledning
•  1.653,75 kroner
•  124 sider
•  Alinea

Format 2

•  Janus Madsen, 
Nina Winther 
Arnt, Lone 
Anesen

•  Elevbog
•  78,75 kroner
•  88 sider

•  Evaluerings-
hæfte

•  27,50 kroner
•  24 sider

 

•  Lærervejledning
•  1.580 kroner
• 136 sider

•  Værkstedskort
•  636,25 kroner
•  64 kort
•  Alinea

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/649354

○ ANMELDT AF: OLE HAUBO CHRISTENSEN

I 2007 blev »Format« tildelt Undervisningsmi-
nisteriets Undervisningsmiddelpris. Undervis-
ningsministeren sagde dengang: »Format« byg-
ger på tankegangen om forskellige læringsstile. 
Det princip har »Format« gennemført, fordi ma-
terialet lægger op til alternative måder at tilegne 
sig stof på. Det tilgodeser den enkelte elevs ynd-
lingsmåde at lære på.

Ud over læringsstile veksler »Format« mellem 
elementerne »Kursus« (læring af nyt fagligt ker-
nestof med udgangspunkt i en fælles elevbog), 
»Evaluering« (løbende og fremadrettet evalu-
ering af elevernes færdigheder og begrebsforstå-
else med udgangspunkt i et evalueringshæfte), 
»Værksteder« (differentieret træning og faglig 
fordybelse med udgangspunkt i en lang række 
værkstedskort og konkrete materialer) og »Pro-
jekter« (praktiske og tværfaglige projekter, hvor 
eleverne anvender de lærte matematiske færdig-
heder og kompetencer).

Ministerens ord fra 2007 holder stadig. Dog 
opfatter de færreste værkstedsarbejde som en 
alternativ måde at lære på, men som en naturlig 
integreret læringsform, mens al snak om læ-
ringsstile har fået nye forklædninger både i »For-
mat« og i den didaktiske debat de fleste andre 
steder. Pædagogiske strømninger kommer og 
går, og dele bliver indlejret og får nye ord.

I en tid, hvor de færreste lærere har forbere-
delsestid til selv at udvikle værksteder, laminere 
med mere, er det befriende blot at kunne købe en 
»Format«-værkstedspakke med laborative ma-
terialer, værkstedskort og så videre. Om det så er 
godt for lærerens engagement, er en helt anden 
snak. Det er her, »Format« stadig har sine fortrin. 
Differentieret værkstedsundervisning med åbne 
opgaver og matematikfaglige spil. 

Ældre system holder stadig
○ ANMELDT AF: STEEN EHLERS

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/653599
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ANMELDELSER

Verden er i ubalance. Derfor er det vigtigt at sætte kurs efter de 
mål, som er vigtigere end andre. FN’s 17 verdensmål bliver i denne 

bog gjort til mulig handling i hverdagen fra daginstitution over 
grundskole og gymnasium til højskole.

P Æ D A G O G I K

Hva’ nu?

•  Mads Strarup
•  178 sider
•  120 sider
•  Fjordager

○ ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

Der er en god portion luft i politiske hensigtserklæ-
ringer om viljen til at ville gøre noget imod klima-
ændringer og resurseoverforbrug; det være sig fra 
det globale klimatopmøde i kulnationen Polen og 
fra de nationale kvotehandlende miljøministre. Når 
den ballon lækker, lugter det ildevarslende. Man 
kan nemt komme til at føle sig utilstrækkelig og 
handlingslammet, eller man kan forfalde til teore-
tiserende scenarier for eksempel hos os i uddan-
nelsessektoren. Problemformulering, research og 
fremlæggelse: bingo!

Men efter læsning af Mads Strarups fine, lille 
bog »Hva’ nu?« må det stå klart, at der er andre, 
mindre nølende og defaitistiske og mere handlings-
orienterede muligheder. Ved hjælp af beskrivelser 
af helt konkrete indsatser i en daginstitution, i en 
grundskole, på et gymnasium og på en højskole 
får vi beretninger om hverdage for børn og unge, 
hvor bidrag til opfyldelse af verdensmålene ikke er 
teoretiseren og snak alene, men handlinger med 
perspektiv.

Beskrivelserne er vidt forskellige, dels betinget 
af at omhandle forskellige aldersgrupper, dels ud-
sprunget af de tanker og omstændigheder, som i 
hvert enkelt tilfælde har ført til handlingerne.

I børnehaven Gustavsminde lidt uden for Assens 
på Fyn arbejder man efter en langsomhedens pæ-
dagogik, der giver børnene muligheder for at fordybe 
sig i de rammer, som et nedlagt, mindre landbrug 
stiller til rådighed. Og nedlagt er så meget sagt, 
snarere er det nedarvet, fordi en barnløs bonde, Gu-

stav Jensen, testamenterede sin gård til nyttige for-
mål i Assens Kommune. Her er altså vand og jord og 
dyr og planter – og børn. Her handler det ikke alene 
om skovbørnehavens friske luft eller samarbejde 
med madmor om tilberedning af de økologiske råva-
rer. Nej, her drejer det sig om at leve med årstidernes 
skiften og altings sammehæng.

I en nedlagt lakfabrik på Amager er Den grønne 
Friskole blevet oprettet. Da den startede i 2014, gik 
eleverne mestendels i udeskole, fordi der endnu ikke 
var lokaler klar. Siden er det blevet muligt at være 

både ude og inde, hvad man så også er. Grundfi-
losofien er at tænke på tværs – af årgange, af fag 
og af grænsen mellem skole og omverden. Skolen 
bygger på nærvær, ligeværd og noget, jeg ville kalde 
balanceværd. Bæredygtighed er ikke et afgrænset 
pensum, men en måde at leve på. De ministerielle 
tilsynsrapporter tyder på, at denne form for skole kan 
leve op til lovens formelle krav; det kan lade sig gøre!

På Espergærde Gymnasium og HF har to lærere 
taget initiativ til oprettelsen af et CO2-udvalg, som 
skal arbejde for, at den etablerede institution bliver 

Når noget er  
vigtigere end  

andet

Mantraet er, at vi har fået kloden  
til låns af vore børn, og derfor må vi 

kunne give dem den tilbage i  
god stand. Derfor må ting  

gøres anderledes.
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O R D B L I N D / L Æ S E S V A G

○ ANMELDT AF: SOFIA ESMANN BUSCH

Alinea har i samarbejde med fire forfattere udgivet en ny serie, der 
hedder »Ord«, og det er et undervisningsmateriale til elever med ord-
blindhed/fonologiske vanskeligheder. Helt konkret er målgruppen ele-
ver, som er testet »gule« eller »røde« ved den tværgående ordblinde-
test. Den test kan tages fra 3. klasse, og materialet er udarbejdet, så 
det kan anvendes fra 3. klasse og opefter. En vigtig pointe i den sam-
menhæng er, at materialet også henvender sig til unge og voksne, der 
er ordblinde. Materialet indeholder derfor heller ikke infantile opgaver, 
men netop målrettede opgaver henvendt til alle aldersgrupper.

Serien omfatter fem hæfter og en meget grundig lærervejled-
ning, der nærmest skridt for skridt beskriver de fem hæfters ind-
hold, opgavernes opbygning og hensigt samt relevans. Dertil kom-
mer en grundig gennemgang af de tre ordlæse- og stavestrategier, 
som er grundlaget i hæfterne, og som også danner progressionen i 
hæfterne.

De tre strategier i serien er »Læsning og stavning af lydrette ord 
understøttet af tappeteknikken«, som omfatter hæfterne 1 og 2. 
»Læsning og stavning af ord med betingede udtaler understøttet af 
tappeteknikken«, som er hæfte 3. Og endelig hæfterne 4 og 5, som 
understøtter »Læsning og stavning af ord understøttet af morfo-
logisk viden«, som er den tredje strategi. Tappeteknikken er meget 
eksemplarisk beskrevet i lærervejledningen og visuelt angivet på 
klapper i hæfterne.

Der er gennem de senere år kommet et øget fokus på materialer 
til ordblinde elever, hvilket kun kan hilses velkommen. Materialet her 
indgår på meget fornem vis i den række af nye udgivelser, blandt 
andet fordi det er så målrettet i sin struktur og i sine opgaver. 

Godt ord igen
Materialet er gennemsyret af god kvalitet 
og i den grad relevant at inddrage i  
undervisningen. Herfra skal derfor lyde 
den største anbefaling af »Ord«.

klimavenlig, og på at eleverne gennem ligeværdig ind-
dragelse bliver bevidste og ansvarlige over for gymna-
siets bæredygtighed. Alle personalekategorier er invol-
verede i det arbejde, som allerede har givet mærkbare 
resultater og offentlig opmærksomhed.

Endelig lægger forfatteren turen om ad Jyderup 
Højskole, hvor man arbejder på projekt Grøn Guerilla, 
der har som mål at lave om på tingene. Mange ting kan 
lade sig gøre i denne institutionsform, som ikke har de 
samme bindinger som andre børne- og ungdomsinsti-
tutioner. Men netop derfor kan der eksperimenteres til 
inspiration for os alle; en slags fri uddannelsesforsk-
ning, kunne man kalde det. Mantraet er, at vi har fået 
kloden til låns af vore børn, og derfor må vi kunne give 
dem den tilbage i god stand. Derfor må ting gøres an-
derledes. I gamle dage skulle der i højskolen puttes ånd 
ind i kloge hænder. I dag skal der føjes kloge hænder til 
åndfulde hoveder. Og så er spørgsmålet, om højskolen 
og den bog- og røv til bænk-orienterede skole ikke har 
mange fællesinteressefelter?

Når forfatteren vælger at præsentere fire insti-
tutionstyper, der har taget hånd om arbejdet med 
bæredygtighed på basis af væsensforskellige betin-
gelser og på varierede måder, så drejer det sig selv-
følgelig om at promovere tankegangen om bæredyg-
tighed, for der er altså mange farbare, men endnu 
ikke anlagte veje at gå. Men det handler også om at 
få os til både at få øje på de spæde første step, som 
blandt andet skitseres i gode råd efter hvert kapitel, 
og at få revet os ud af vores og vore institutioners 
forkærlighed for teoretisering frem for handling.

Bogen er hurtigt læst, men dens indhold er svært 
at lægge fra sig. 

Illustration: iStock

Ord 1-5

•  Mikael Højbjerg, Thomas Mose, 
Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup 
Thomsen

•  98,75 kroner
•  56 sider
•  Alinea
 
•  Lærervejledning
•  1.248,75 kronerr
•  150 sider
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folkeskolen.dk/fag

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T

På det nye netværk for lærerseniorer 
deler pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også artikler 
om tilværelsen som lærer i den tredje 
alder. 

Tilmeld dig netværket og få en mail 
med nyt for lærerseniorer.

folkeskolen.dk/lærersenior

Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
lærersenior@folkeskolen.dk

Tip os:

LÆRER- 
     SENIOR

folkeskolen.dk/fag

154072 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte_9_nye.indd   1 25/01/2019   10.01154115 p42-44_FS0619_Anmeldelser.indd   44 25/03/2019   10.41
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 LÆRERSTILLINGER

PERSONALIA

Danskfagets nestor 
fylder 75  
Er der nogen, der elsker 
det danske sprog, er det 
Jens Raahauge. Det dan-
ske sprog i al dets bevæ-
gelighed og finurlighed 
har været hans domæne 
i en menneskealder. Den 
26. marts 2019 fylder 
Jens Raahauge 75 år.
Fortæller, forfatter og 
foredragsholder, men for 
mange er Jens Raahauge 
også kendt som formand, 
fordi han i årtier var 
Dansklærerforeningens 
formand for folkeskole-
sektionen. Formand er 
han stadig, men nu for 
bestyrelsen i Dansklærer-
foreningens Hus, idet han 
har givet tøjlerne i folke-
skolesektionen videre til 
den næste generation af 
dansklærere.
Det betyder ikke, at Jens 
Raahauge hviler på laur-
bærrene. Jens Raahauge 
arbejder til stadighed 
utrætteligt for litteratur 
og sprog, for danskfaglig-
hed og nordisk sprogfæl-
lesskab i forskellige for-
mer. Blandt andet sidder 
han i bedømmelsesko-
mitéen for Nordisk Råds 
børne- og ungdomslit-
teraturpris og er formand 
i tænketanken Sophia 
(tænketank for pædago-
gik og dannelse).
Han skriver stadig skarpe 
klummer på folkeskolen.

dk, hvor han i lige mål rev-
ser sprogmisbrug og sko-
lepolitiske skæverter og 
roser pædagogisk, didak-
tisk og sproglig praksis.
Jens Raahauge var i 17 
år skoleleder i Helsingør 
og Fredensborg. Han blev 
uddannet skolelærer i 
midten af 70’erne og har 
gennem tiden stået bag 
et utal af bøger, anmel-
delser, radioudsendelser, 
artikler og klummer. Han 
er et varmt, nysgerrigt og 
vidende menneske, der 
går ind for diskussionen, 
debatten og dialogen. 
Han har engang sagt: 
»Jeg tror på en herre-
dømmefri samtale – at 
man går i dialog med sine 
medmennesker, selv om 
man reelt har muligheden 
for at tromle dem. At blive 
tromlet ned er den sikre-
ste måde ikke at udvikle 
sig på«.
Må Jens Raahauge 
fortsætte de herredøm-
mefri samtaler i mange år 
fremover. Vi har brug for 
dem. Og for ham.

På vegne af Dansk- 
lærerforeningens Hus

Camilla Larsen Schmidt

MINDEORD
Else Johansen  
Tidligere hovedstyrelses-
medlem Else Johansen 
er død. Else sad i DLF’s 
hovedstyrelsen i perioden 
fra 1. januar 1996 til 31. 
december 2003, hvor jeg 
havde den store glæde at 
være hendes kollega. Else 
var valgt ind af fraktion 4, 
men hun var indbegrebet 
af udtrykket »en gang 
lærer, altid lærer«.
Else var levende interes-
seret i folkeskolen, lærer-
uddannelsen og lærernes 
vilkår, så ud over at være 
et stort aktiv for medlem-
merne i fraktion 4 var 
hun et stort aktiv for hele 
hovedstyrelsen og for alle 
medlemmer.
Først og fremmest var 
Else et godt, ordentligt og 
modigt menneske. I en tid 
med ganske betydelige 
interne diskussioner i DLF 
formåede Else at fasthol-
de sin egen kompasret-
ning i sit faglige arbejde, 
hvilket bestemt ikke var 
det nemmeste ud fra et 
fraktion 4-mandat.
Jeg havde den store 
glæde at opleve, at fra 
første gang vi mødtes, 
var der en rigtig god kemi 
imellem os. Derfor blev 
Else en person, der betød 
meget for mig og for mit 
fagpolitiske arbejde. I 
januar i år fik jeg et brev 
fra Elses datter, der på 
Elses vegne takkede for 
julekortet, men desværre 
også kunne fortælle, at 
Else nu var så syg, at hun 
ikke længere kunne op-
fatte, at hun havde fået 
et julekort. Nu har Else 
fået fred. Tak for indsat-
sen, Else. Jeg kommer til 
at savne dig.

Anders Bondo,
formand for DLF

KORTE MEDDELELSER

Foto: Thom
as Borberg

Vi søger 1 lærer til Villa Musica i Hillerød. Vi er en behandlingsskole, 
der arbejder ud fra en psykodynamisk udviklingsforståelse og er 
inspireret af den mentalliseringsbaserede miljøterapi.
Eleverne har alle forskellige emotionelle, sociale, psykiske og ad-
færdsmæssige vanskeligheder. 
Arbejdstiden er hverdage fra kl. 8.15-15.15. 

VI SØGER EN DER:
• er uddannet skolelærer og er fagligt ambitiøs, gerne med  
   en musisk baggrund
• kan arbejde og navigere i en udfordrende hverdag
• har interesse for, og gerne erfaring med, psykodynamisk         
   teori og praksis, samt miljøterapi
• vil modtage supervision og uddannelse

VI KAN TILBYDE:
• en hverdag med kreativitet og nærhed
• fortløbende supervision, medarbejderuddannelse og -
   udvikling
• Mulighed for at blive en betydningsfuld voksen med en høj     
   grad af mening og sammenhæng
• Central beliggenhed i Hillerød, tæt på S-tog

ANSØGNINGSFRIST TORSDAG D. 25/4-2019 KL 12.00
Der afholdes ansættelsessamtaler løbende efter aftale.
Ansøgning sendes til villamusica@mail.dk

Yderligere information på: www.villamusica.dk eller telefonisk: 
Villa Musica tlf. 4824 5700, souschef Dorte Skovhus, tlf. 2943 3649.

”Den Musiske Helhedsskole”
søger lærer med tiltræden snarest eller senest 1.8.19

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

STILLINGSANNONCER 

Deadline til næste nummer er  
den 2. april kl. 12.00

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Skt. Knuds Skole, 8000 Aarhus C

Viceskoleleder til Skt. Knuds Skole, Aarhus

§ Ansøgningsfristen er den 28. mar. 2019

Kvik-nr. 71240488

Aabenraa Friskole, 6200 Aabenraa

Skoleleder til Aabenraa Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2019

Kvik-nr. 71281440

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Pædagogisk leder til Skolen ved Bülowsvej

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2019

Kvik-nr. 71320917

Randers Kommune, Børn og Skole, 8900 Randers

Skolechef til Børn og Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31. mar. 2019

Kvik-nr. 71281242

Sigrid Undset Skolen, 4400 Kalundborg

Genopslag. Afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2019

Kvik-nr. 71391517

Gentofte Kommune, 2920 Gentofte

Skoleleder til Munkegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 05. apr. 2019

Kvik-nr. 71600937

NEXT Uddannelse København, 2500 Valby

Nye ledere til Kommunikation/Karriere

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2019

Kvik-nr. 71707784

 LÆRERSTILLINGER

Ved Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq, skolen i Kangaatsiaq 
søger lærer pr. 1. maj. 2019 eller eft er nærmere aft ale i 
fagene fysik/kemi, dansk, matemati k på ældste trinnet 8.kl 
- 10.kl; samt funkti onen som IT-vejleder.

Der er ca. 90 elever på skolen, hvor vi har 30 elever fordelt 
på ældste trinnet. Kangaatsiaq er den mindste by i den nye 
spændende Kommune Qeqertalik med omkring 570 ind-
byggere. 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse ti l:

Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm tlf: +299 872139 / 
872138 eller via e-mail ti l suad@qeqertalik.gl 

Ansøgning sendes senest onsdag 10. april 2019 ti l E-mail: 
suad@qeqertalik.gl 

Ansætt else vil ske eft er overenskomstaft ale mellem Grøn-
lands Landsstyre og Ilinniarti tsisut Meeqqat Atuarfi an-
neersut Katt uffi  at, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tje-
nestemandssti lling i Grønland, vil bevare rett en ti l denne 
ansætt elsesform. 

Løn- og ansætt elsesforhold, herunder ret ti l ti ltrædelses-
rejser og bohavefl ytning, sker i henhold ti l de på ti ltrædelses-
ti dspunktet gældende aft aler mellem Grønlands Landsstyre 
og Ilinniarti tsisut Meeqqat Atuarfi anneersut Katt uffi  at, 
IMAK. 

Ansætt elsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår 
i henhold ti l aft ale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, 
hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18.000 kr. 
i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991, som er nu 19.818,29 kr. 
pr. 1. april 2017, og en årlig feriefrirejse for den ansatt e og 
dennes familie. 

Der sti lles bolig ti l rådighed, for hvilken der betales eft er de 
ti l enhver ti d gældende regler. 

Denne sti lling er omfatt et af lov om pligt ti l at indhente bør-
neatt est samt off entlig straff eatt est. 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og ti dligere 
beskæft igelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal 
være Kangaatsiap Atuarfi a i hænde inden fristens udløb. 

Hvis du vil benytt e et ansøgningsskema, kan du ved hen-
vendelse på aamo@qeqertalik.gl får den ti lsendt. 

Kangaatsiap Atuarfi a søger
folkeskolelærer
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Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Dansklærer med tysk som linjefag

§ Ansøgningsfristen er den 05. apr. 2019

Kvik-nr. 71114570

Samsø Efterskole, 8305 Samsø

Samsø Efterskole søger underviser til golf

§ Ansøgningsfristen er den 22. apr. 2019

Kvik-nr. 71356874

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Lærere til Narsap Atuarfia

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

Kvik-nr. 71495963

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Lærer til Tasersuup Atuarfia

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

Kvik-nr. 71495965

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Lærer til Nanortalik

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

Kvik-nr. 71495962

Tølløse Slots Efterskole, 4340 Tølløse

Lærer til Medielinjen og lærer til Pulslinjen

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2019

Kvik-nr. 71497337

Den Musiske Helhedsskole, 3400 Hillerød

Engageret og erfaren lærer

§ Ansøgningsfristen er den 25. apr. 2019

Kvik-nr. 71531042

Laursens Realskole, 8000 Aarhus C

To lærerstillinger på Laursens Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 10. apr. 2019

Kvik-nr. 71600149

Kornmod Realskole, 8600 Silkeborg

Kornmod Realskole søger lærere pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 01. apr. 2019

Kvik-nr. 71602697

NEXT Uddannelse København, 2500 Valby

Grundfagslærer til idræt, dansk og/eller engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 08. apr. 2019

Kvik-nr. 71676731

Hummeltofteskolen, 2830 Virum

Så her har du chancen! Vi søger tre lærere

§ Ansøgningsfristen er den 08. apr. 2019

Kvik-nr. 71705443

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Lærer – matematik og fysik/kemi – udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 23. apr. 2019

Kvik-nr. 71734703

Kommune Qeqertalik, 3950 Aasiaat

Kangaatsiap Atuarfia søger folkeskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 10. apr. 2019

Kvik-nr. 71734855

Brøndagerskolen, 2620 Albertslund

Engageret talepædagog til Brøndagerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24. apr. 2019

Kvik-nr. 71601196

LearnUp, 7100 Vejle

Eksperter inden for læring og pædagogik

§ Ansøgningsfristen er den 03. apr. 2019

Kvik-nr. 71249135

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Dansklærer på privatskole i Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 25. apr. 2019

Kvik-nr. 71780849

Hvalsø Skole, 4330 Hvalsø

Afdelingsleder til udskolingen på Hvalsø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj. 2019

Kvik-nr. 71820834

Gl. Rye Skole, 8680 Ry

Lærer til barselsvikariat på Gl. Rye Skole

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2019

Kvik-nr. 71820832
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Rækkehus i Spanien
15 km syd for Alicante. 
60 m2, 2 værelser, stue, 
køkken og bad. Internet 
og dansk tv.  10 m til fæl-
les pool.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

30 Minutter syd for Rom 
i historisk bjergby.
Skøn lys  feriebolig på 
120 m2 med 180 graders 
panoramaudsigt. Balkon  
og privat have. Plads til 6 
personer.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Udsigt over det 
fredede Klise Nor, hvor 
der går vilde Exmoore 
ponyer.
Telefon: 30491751 / 
60955405 
www.vesteregn.dk

Påske i Skagen - 
Dejligt hus udlejes
Dejligt hus beliggende 
centralt i Skagen midtby 
udlejes. 2 lejligheder eller 
udlejning af hele huset.
Telefon: +45 23323332 
www.skagen-huset.dk

Eksklusiv villa/ferie/
gallaribolig sælges
Arkitekttegnet, 143 m2. 
Ud til nordens største 
fuglereservat VEJLERNE. 
Pga. sygdom 600.000 
kr. Alt tages i bytte.
Telefon: 25213282

Sommerhus udlejes i det 
skønne Karrebæksminde
Udlejes fredag til fre-
dag fra uge 22. Pris: fra 
3400,-/uge. ex. el. 80m2, 
stue/køkken, soveværelse 
m dobbeltseng.
Telefon: +4520661613

Bolig i København 
søges snarest.
40årig mand, cand. mag. 
med arbejde, rolig og 
omgængelig, søger 2væ-
relses lejlighed. Mikkel, 
mobil: 23317997
Telefon: 23317997

Sverige - Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for 
fritidsaktiviteter udlejes.
Telefon: 56820399 / 
31506048 

Renoveret fritidshus 
gåafstand til strand
142 m2, grund med sø, 
2639 m2

Hovedhus + 2 anneks, 
carport
Tlf 40371146. Email: 
hanne.holm.joergensen@
skolekom.dk
Telefon: 40371146

Feriebolig søges
Familie med 6 voksne 
søger feriebolig i ugerne 
29-30 i Andalusien eller 
Sydfrankrig. Tæt på hav 
eller pool.
Telefon: +4524944688

Playa Velilla - Almunecar 
- Andalusien.
Lejlighed 70 m2., 75m til 
stranden, 180 gr. pano-
rama fra  balkonen over 
Middelhavet og bjergene.  
tlf. 24812889
Telefon: 24812889

Skøn havudsigt-
VARBJERG STRAND–
Nordvest FYN
Skal du også nyde som-
meren i dit eget sommer-
hus? Dette sommerhus 
har en beliggenhed i 
særklasse, 
Telefon: 29671446

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

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

BAZAR

RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer torsdag den 11. april

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

Skolerejse til Barcelona
med fly, 5 dage/4 nætter: fra kr. 1.595,-

Tlf. 98 12 70 22   •   info@eurotourist.dk   •  www.eurotourist.dk

Få et uforpligtende tibud!

Tag på skolerejse til Berlin fra kun 1.498,-/person med 
ALT INKLUSIV. Det er nemt og billigt! Ring til os på 
8020 8870 og hør mere. *Gælder ved min. 25 deltagere og i udvalgte perioder

Tommy Iversen

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

 Lise Sloth Pedersen

ALT INKLUSIV - OGSÅ STUDIEPROGRAM!
- BUS, 4 OVERNATNINGER OG MORGENMAD
- “MAUER BIKE TOUR”
- ENTRÉ TIL CHECKPOINT CHARLIE
- GUIDET TUR I HOHENSCHÖNHAUSEN
- GUIDET TUR PÅ OLYMPIASTADIUM

BERLIN

FRA KUN 1.498,-*

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
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, a�aler 
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

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 55 kroner. 

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 7  26. marts 2. april 11. april
Folkeskolen nr. 8  8. april 23. april 2. maj
Folkeskolen nr. 9  30. april 7. maj 16. maj
Folkeskolen nr. 10  10. maj 20. maj 29. maj

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

136. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

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

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

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,  
tla@folkeskolen.dk 
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er 
152.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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EFTER REFORMEN: 

LÆRERE  
ARBEJDER MERE  
PROFESSIONELT
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Stramningerne på  
flygtningeområdet  
gør elever utrygge,  

fortæller lærere.

EN  
USIKKER 
FREMTID

L Æ S  S I D E  1 2
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V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 164

Skoleforskere: »Der er behov for  
at tale skoleforskergerningen op«
Skole- og uddannelsesforskere savner respekt i offentligheden. 
Flere møder mistillid, og professionen har vanskeligt ved at tiltrække 
unge. 

»Der er behov for at tale skoleforskergerningen op«, forklarer en 
videnskabsmand, som mener, at der skal fokuseres mere på de posi-
tive fortællinger.

»Først og fremmest kan vi lokke med et kollegialt miljø, hvor folk 
på en sofistikeret måde altid er høflige, når de taler nedladende til 
hinanden. Mange formår at skrive imponerende langt om ganske 
lidt og evner med en selvfølgelig selvsikkerhed at bevæge sig ud ad 
endog meget avancerede teoretiske tangenter. Vi er altid lydhøre 
over for fejl i andres analyser og lader os kun sjældent distrahere af 
den forvirrende praksis, som de mange lavtuddannede lærere ude på 
skolerne bruger så meget tid på – jamen, der er jo masser af godt at 
sige om skoleforskergerningen«. 

Den interviewede har ønsket at være anonym med henvisning til 
risikoen for beskyldning om personfnidder.

Børn i refleksveste og udstyret 
med neonfarvede slikkepinde 
gør alt for at sænke tempoet 
for travle bilister i den hekti-
ske morgentrafik foran skolen. De 
såkaldte skolepatruljer irriterer 
mange.

En voksen, der fucking ikke må 
komme for sent til endnu et mor-
genmøde i afdelingen, hvor fande-
me en af dem fra ledelsen, forstår 
du det, måske dukker op, og så må 
det bare ikke gå galt igen, det må 
det bare ikke, jeg lover dig, udtaler: 

»De skal for fanden bare flytte sig, 
de forpulede møgunger, de tror, 
de bestemmer det hele, kom nu, 
kom nu«. 

Bilisten, som altså satme ikke 
har købt en sort Peugeot 3008 
SUV for at holde her hele dagen, 
forsøgte efterfølgende at præci-
sere sine synspunkter ved i otte 
sekunder at trykke hornet i bund. 

Møgunger med 
refleksveste  
obstruerer  
vigtige voksne i 
morgentrafikken

Tegning: Craig Stephens

Prøv online-
materialer gratis i

30
dage!

Få ny inspiration 
– se alle de nye materialer

Nye kataloger ude nu! Læs bl.a. om de nyeste digitale læremidler, 
nye materialer, aktuelle interviews og spændende fagbøger. 
Bestil og kig i katalogerne på gu.dk

NYT

PLC
KATALOG!

0056AN01 GU Kataloger annonce 210x285 Folkeskolen-6.indd   1 12/03/2019   10.10
154115 p50-52_FS0619_Uskolet.indd   50 25/03/2019   10.48



Prøv online-
materialer gratis i

30
dage!

Få ny inspiration 
– se alle de nye materialer

Nye kataloger ude nu! Læs bl.a. om de nyeste digitale læremidler, 
nye materialer, aktuelle interviews og spændende fagbøger. 
Bestil og kig i katalogerne på gu.dk

NYT

PLC
KATALOG!

0056AN01 GU Kataloger annonce 210x285 Folkeskolen-6.indd   1 12/03/2019   10.10
154115 p50-52_FS0619_Uskolet.indd   51 25/03/2019   10.49



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skal dine 
elever være 

iværksættere?
Skab jeres egen sti i naturen. 

Flyt undervisningen ud af klasselokalet og 
hjælp med at åbne naturen for alle. Se mere på 

spor.dk eller kontakt Rasmus på 33394090 
eller rsem@lf.dk
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