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Hun kom, hun så, og hun sagde næsten 
undskyld. Undervisningsminister  

Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte  
lærernes kongres.
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Stærke  
fællesskaber 
– også til din fordel

3 %  
PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem  

af DLF
Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   
	 Du	er	medlem	af	DLF	og	har	afsluttet	din	 

uddannelse. 
	 Du	samler	hele	din	privatøkonomi	hos	Lån	&	Spar	
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter	og	services,	som	din	økonomi	kredit
vurderes ud fra). 
	 Se	alle	vilkår	på	lsb.dk/medlemsvilkaar.	 
Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	 
9. maj 2019.
	 De	3	%	i	rente	er	på	de	første	50.000	kr.	 

på løn kontoen. Der er 0 % på resten.
	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men	evt.	ændringer	og	nye	realkreditlån,	 
skal	gå	gennem	Lån	&	Spar	og	Totalkredit.	

     

Som	medlem	af	DLF	kan	du	få	fordele	i	Lån	&	Spar	 
–	en	solid	bank	fra	1880.	Vi	er	nemlig	en	bank	for	
fællesskaber.	I	dag	ejet	af	DLF	–	og	mere	end	 
45	andre	organisationer.	

Få 3 % på lønkontoen – Danmarks højeste rente. 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	 
Som	bl.a.	3	%	i	rente	på	de	første	50.000	kr.	på	 
din	lønkonto.	Det	kan	ingen	andre	banker	matche.	

Læs mere og book møde på lsb.dk/dlf

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H
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Monica  
Edelmann om 
at arbejde i en 
modtageklasse 
og give god 
sprogstøtte.

Lærer Lilian  
Hansen deler  
elever i hold efter 
deres faglige  
forudsætninger.

M Ø D  I  B L A D E T

Lærer Martin Johansen 
om demokratisk dannelse 
i grundskolen.

Den fødte lærer
Det er fantastisk at være lærer, når klassen sum-
mer af arbejde, og man oplever, at eleverne får 

en aha-oplevelse. Som lærer Alice Sidelmann siger i 
en video i anledning af Lærerens Dag: »Når man fører 
eleverne hen over højen. Når de ser lyset og opdager, 
at de kan noget, de ikke troede, de kunne«

Lige så forfærdeligt er det, når der er larm og uro, 
så ingen kan koncentrere sig. Når man som lærer føler 
ansvaret for at sikre arbejdsro, men uden at det lykkes.

Men hvad gør forskellen?
Forberedelsestid er en afgørende 

faktor. Jo bedre man har mulighed 
for at sørge for, at timen består af de 
elementer, der passer til klassen, og at 
den skrider frem på en meningsfyldt 
og engagerende måde, jo bedre står 
man fast på sine fødder i klassen.

Rundtomkring i landet er der da også arbejdet 
hårdt på at forbedre rammerne for undervisningen. I 
81 kredse er der indgået aftaler med kommunen om alt 
fra mentorordninger for nye lærere til forberedelsestid, 
fremgår det af en ny undersøgelse, som blev offentlig-
gjort på Danmarks Lærerforenings kongres. 

Til foråret skal Danmarks Lærerforening forhandle 
med KL om en ny arbejdstidsaftale, og på kongres-

sen lød igen og igen ønsket om, at lærerne får hegnet 
forberedelsestid ind – også i de kommuner, hvor det 
endnu ikke er sket. 

Forberedelsestid er en nødvendig forudsætning for 
at levere god undervisning. Men ligesom tid til at skrive 
ikke i sig selv er nok til, at man bliver en god forfatter, 
er tid heller ikke i sig selv nok til, at man bliver en god 
lærer. Så mens der forhandles om arbejdstid, kan det 
være en god ide at minde sig selv om, at der også skal 
andet til for at lykkes som lærer: viden, tro på egne 
valg, didaktisk professionalisme og fingerspidsfornem-
melse i klassen.

Ingen kan levere alt det hele tiden. Så nogle steder 
i skolen begynder man at plukke fra den tradition for 
supervision, som stammer fra andre professioner, der 
arbejder med mennesker. Supervision er vel at mærke 
ikke det samme som den i øvrigt gode ide at vende no-
get med kolleger. Supervision er professionel sparring 
med en vidensperson, som har en vifte af forslag til at 
hjælpe. Som vi ofte har skrevet om i Folkeskolen, er der 
i lærerfaget mere tradition for krisehjælp, når først det 
er gået galt. 

Lærerarbejdet er stadig i høj grad omgærdet af en 
aura af mystik. Læreren ses som en domptør. Som 
»den fødte lærer«, der går ind i klassen og via sin 
(usynlige?) autoritet og personlighed styrer eleverne 
og skaber respekt og god stemning. 

Men før eller senere støder alle på problemer, og 
de rammer hårdt, hvis man tænker, at det hele bygger 
på ens personlighed.

Så lad os gøre op med myten om den fødte lærer 
og bede om professionel supervision – samtidig med 
at vi kæmper for bedre rammer. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Læs på dit eget niveau
Skansevejens Skole deler 

eleverne i hold efter faglige 
forudsætninger. 

Aula klar til uge 43 
Kombit garanterer,  

men DLF tvivler stadig. 

 

 

 

FRI RETUR-RET

 

Tjen 3.000,- kr. 
til klassen

– og hjælp samtidig børn i nød

Sælg flotte til/fra-kort

Alle klasser tjener

3.000,-
for hver kasse solgte kort

Yderligere information/bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk
mailtilfrakort.dk
Tlf. 30 89 89 62
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»Vi har fundet et  
mærkeligt dyr!«  

Hundested har en skolehave 
med muslinger på havnen.

 •  Klapsalver til 
ministeren 

 •  33 ekstra 
stemmer på 
genvalgt  
næstformand

 

 •  Nu er lærernes 
folkeskoleideal 
klar 

 

 •  Røde tal på 
bundlinjen

O V E R S I G T

154072 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte_9_nye.indd   8

11/09/2019   09.54

For lidt sprogstøtte til flygtningebørn
DLF sætter en  

kortlægning i gang. 

DLF-kongres 2019 

F O L K E S K O L E N  /  1 7  /  2 0 1 9  /  5 

E000619-0025 p04-05_FS1719_Indhold.indd   5 07/10/2019   16.21



AU L A

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

Her blot et par uger inden Danmarkshisto-
riens største it-satsning målt på antallet af 
daglige brugere går i luften, er der så store 
spørgsmålstegn, at kommunerne bør tage 

konsekvensen og udskyde udrulningen af 
Aula, til lærerne har lidt mere luft i program-
met ved næste skoleårs begyndelse.

Det mener Danmarks Lærerforening, der 
har sendt en opfordring til KL om ikke at tage 
Aula i brug i uge 43, som det ellers er planen. 
Platformen skulle have været udrullet ved 
skoleårets start, men pilotskolerne kunne 

melde om så store problemer med funktiona-
liteten, at firmaet bag Aula, Kombit, i samråd 
med KL valgte at udskyde til efterårsferien.

Tilbagemeldingerne fra lærere til Lærer-
foreningen er ifølge formand Anders Bondo 
Christensen, at systemet stadig ikke fungerer 
tilfredsstillende. Derfor opfordringen til at 
vente en postgang.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

Danmarks Lærerforening vil have 
Aula udsat – Kombit afviser

Privatfoto

En problematisk implementering af skolernes nye digitale kommunikationsplatform vil presse et i forvejen 
klemt arbejdsmiljø. Vent til næste skoleår, lyder opfordringen fra DLF. Aula er klar i uge 43, mener firmaet bag.
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»Dårlig implementering vil presse ar-
bejdsmiljøet og samtidig give Aula en rigtig 
dårlig start. Det kan ingen være tjent med«, 
lød det fra ham i åbningstalen til forenin-
gens kongres i sidste uge i København.

Kombit: Pilotskoler melder klar til start
I Kombit, som er firmaet bag Aula, melder 
man »hus forbi« på bekymringen. Når Aula 
går i luften i uge 43, er alle problemerne, 
der var skyld i, at man udvidede pilotfasen, 
udbedret. Det garanterer markedsdirektør 
Poul Ditlev Christiansen.

Han medgiver, at man kan forvente »ge-
valdige bump på vejen«, når man skal tage 
et så omfattende system i brug. Men vejen 
bliver ikke mere eller mindre ujævn af, om 
man sender Aula-implementeringsbilen ned 
ad den i uge 43 eller før næste skoleår.

»Aula har været i drift siden årsskiftet. 
Skolerne har kunnet gå på Aula siden et 
godt stykke tid før sommerferien. Der har 
ligget et omfattende materiale i forhold til 
at tage hul på implementeringsarbejdet i 
god tid. Der er projektledere i alle 98 kom-
muner, der længe har varmet op til at tage 
Aula i brug«, siger han.

»Derudover får vi en tilbagemelding fra 
40.000 brugere i en udvidet pilotfase om, 
at de basale funktioner er helt klar til at 
blive taget i brug«.

Skoler i fire kommuner tog som pilotfor-
søg Aula i brug ved årsskiftet. I august blev 
pilotfasen udvidet til at omfatte 24 skoler i 
12 kommuner.

Kommuner udskyder udrulning
De seneste uger har en række kommuner 
meldt ud, at de vælger at udskyde imple-
menteringen af Aula til et senere tidspunkt. 
Ifølge Berlingske har otte kommuner alle-
rede taget beslutningen om at vente, mens 
fem overvejer det.

Køge Kommune var den første kommune 
til at melde offentligt ud, at man anbefaler 
sine skoler at udskyde implementeringen 
til nytår. Siden er blandt andre Horsens og 
Sorø Kommuner fulgt efter. Nogle kommu-
ner udskyder til nytår, andre til påskeferien, 
mens nogle – for eksempel Kerteminde 
Kommune – venter helt til næste skoleår.

I Køge er det især udsigt til forventet 
bøvl på den skoleadministrative del af Aula, 
der har fået forvaltningen til at trykke på 
udskydknappen. Der forventes i den første 
version af Aula især uhensigtsmæssigheder 
i forbindelse med skemaintegration og 
skemavisning, overblik over fraværende, 
vikarer og dagens aktiviteter, overblik over 
og booking af skolens lokaler og resurser, 
har skolelederne fået oplyst i en e-mail fra 
skolechef Søren Thorborg.

Desuden peger Søren Thorborg på, at 
det vil være nødvendigt for alle ansatte at 
bruge personlig NemID, og på udfordringer 
med, at filer med personfølsomme data 
kan ende på personlige computere uden 
tilstrækkelig datasikkerhed, hvis ikke man 
følger en »indviklet og besværlig arbejds-
gang«.

Kombit: Data bør fødes i Aula
Kombit understreger, at det kun er, når 
brugere af Aula skal have adgang til person-
følsomme data – ikke ved normalt login – at 
der skal bruges såkaldt tofaktor-login. Lige 
nu er det kun muligt med personlig NemID. 
Kombit oplyser desuden, at man er i dialog 
med Styrelsen for It og Læring (Stil) om 
at udvikle en ny løsning, der skal sikre, at 
kommunerne kan bruge andre tofaktor-
login-løsninger end NemID.

I forhold til udfordringerne med at 
uploade filer med personfølsomme data 
skal kommunerne ganske rigtigt følge en 
udførlig instruks, men processen skulle ger-
ne blive lettere i næste version af Aula, der 
kommer til november, fortæller Poul Ditlev 
Christiansen. Helst ser man dog i Kombit, at 
al data »fødes« i Aula og bliver der.

»Men der har været efterspurgt en 
funktion til at uploade filer. Så kommer ud-
fordringen: For at uploade filerne skal man 
have dem liggende på sin computer. Proble-
matikken er, at man så skal huske at slette 
de personfølsomme data fra sin computer, 
efter at man har uploadet filerne til Aula«, 
siger han. 
abr@folkeskolen.dk

De kommuner, der overvejer eller vælger at 
udskyde, er af Kombit blevet præsenteret for 
en overslagsberegning af omkostningerne. 
Den lyder på 250.000 kroner. Det forventes, 
at kommunerne skal betale Kombit for 50 
timers ekstraarbejde og udvikleren Netcom-
pany for hele 150 timer – a 1.200 kroner.

Netcompanys ekstraopgaver i forbindelse 
med en udskydelse er ifølge Kombit flytning 
af data fra SkoleIntra til Aula og yderligere 
opgaver i forbindelse med implementering, 
projektledelse og support.

Kerteminde Kommune har bedt om en 
pris alene på overførslen af data, mens man 
forventer at kunne varetage mange af de an-
dre opgaver selv. Den pris har de i skrivende 
stund endnu ikke fået.

Kombit understreger, at det er helt op til 
kommunerne, hvornår de vil tage Aula i brug, 
men at ekstra udgifter i forbindelse med en 
udskydelse skal afholdes lokalt. De 250.000 
kroner er ifølge Kombit et overslag, der skal 
sikre, at kommunerne ikke får en uventet stor 
ekstraregning.

»Der er kæmpe forskel på kommunerne. 
Hvor mange skoler, elever, forældre og så vi-
dere der er i dem. Det er simpelthen ikke vo-
res fokus lige nu helt præcist at fastslå, hvad 
det vil koste at udskyde Aula i en kommune 
med 23.000 brugere kontra en med 100.000 
brugere. Derfor melder vi ud, at udgiften kan 
være op til 250.000 kroner«, siger Poul Ditlev 
Christiansen og lover, at der er en mere præ-
cis udregning på vej til Kerteminde:

»Det er ikke af ond vilje, hvis de ikke får 
et svar, så hurtigt som de gerne vil have det. 
Det er alene, fordi vi er ret ophængt. Vi har 
et klokkeklart fokus på den meget store over-
vægt af kommuner, der kommer på Aula om 
et par uger. Hvad der er af lokale forhold i 
forhold til de kommuner, der har et ønske 
om at gå på senere, det skal vi nok håndtere 
sammen med dem. Vi kommer ikke til at lade 
dem i stikken overhovedet. Men vi tager den 
sammen med dem senere«. 
abr@folkeskolen.dk

Udskydelse  
belaster 
 budgettet
Det kan koste dyrt for de kommuner, 
der vælger at udskyde overgangen 
til Aula.

Tilbagemeldingerne fra lærere til 
Lærerforeningen er, at Aula stadig 
ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor 
opfordringen til at vente en postgang.
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Når lærer Bob Bohlbro skal planlægge sin undervisning på 
Højelse Skole, føler han sig begrænset af udvalget af digitale 
læremidler. Køge Kommune, hvor han arbejder, har nemlig 
indgået en central aftale med forlaget Alinea om, at alle 
skoler har Alineas fagportaler til alle fag på alle klassetrin.

»De har sikkert fået et godt tilbud, men det tager me-
todefriheden fra mig og mine kollegaer. Det bliver lære-
midlerne, der styrer vores undervisning. Det burde være 
vores didaktiske valg, der danner grundlag for valg af 
læremidler«, siger han.

Bob Bohlbro står ikke alene med udfordringen. Sidste 

år pegede en Deloitte-rapport bestilt af KL på en øget ten-
dens til, at kommunerne fra centralt hold køber digitale 
læremidler ind til at alle skoler og dermed efterlader læ-
rerne med begrænsede valgmuligheder.

Netop den problemstilling er det ambitionen, at et 
nyt system til indkøb af digitale læremidler fra Statens og 
Kommunernes Indkøbsservice (Ski) skal rette op på. 

Miniudbud på læremidler
I det nye system kan skoler og kommuner foretage indkøb 
via såkaldte miniudbud. Det starter med, at man i en 
såkaldt opfordringsskrivelse i en portal specificerer, hvilke 
krav et læremiddel skal leve op til. Herefter kan forlag 
og andre udbydere, der er tilmeldt indkøbsaftalen, byde 
ind med deres produkt, hvis de mener, det lever op til 
kravene.

Nyt indkøbssystem skal øge  
lærernes metodefrihed  
En ny model for indkøb af digitale læremidler er trådt i kraft. Målet er at give skoler og lærere større  
valgfrihed og plads til flere leverandører på markedet – og det er der i høj grad brug for, mener lærer. 

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO LARS JUST

Lærer Bob Bohlbro arbejder blandt 
andet med udvikling af Højelse 
Skoles pædagogiske praksis. Han 
håber, at det nye indkøbssystem 
giver ham større frihed til selv at 
vælge digitale læremidler.
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1. oktober trådte en ny model 
for indkøb af digitale læremidler 
i kraft hos Statens og Kom-
munernes Indkøbsservice (Ski). 
Indtil videre har systemet navnet 
»02.40 Digitale læremidler«.

Indkøb via systemet sker som 
såkaldte miniudbud, hvor en 
kommune, skole eller lærer be-
skriver, hvad man har brug for til 
undervisningen, og så kan forlag 
og andre leverandører byde sig 
til, hvis de har et læremiddel, der 
matcher.

De tre store forlag Clio, Gyl-
dendal og Alinea er alle med fra 
start sammen med 18 mindre 
leverandører af digitale lære-
midler. Som leverandør må man 
ikke tidligere have misligholdt 
en kontrakt med det offentlige, 
ligesom det er et krav, at et læ-
remiddel skal være didaktiseret, 
for at det kan købes gennem det 
nye system.

Nye udbydere kan blive god-
kendt inden for 10-15 arbejds-
dage i hele aftalens levetid. Den 
dynamiske indkøbsaftale er i 
første omgang sat til at løbe i ti 
år, men kan i princippet forlæn-
ges af Ski med et ubegrænset 
antal tiårige perioder.

KORT FORTALT

Illustration: IStock
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Miniudbuddene kan omhandle alt lige fra kommunalt 
indkøb af en fagportal til alle skoler til en enkelt lærer, 
som efterspørger læremidler til et enkelt undervisnings-
forløb, forklarer Sisse Thorsbjerg, kontraktansvarlig i Ski. 
For i princippet kan indkøbene foretages af den enkelte 
lærer ude på skolen, forklarer hun.

»I praksis vil indkøbene nok være samlet hos en vejle-
der, et fagudvalg eller hos PLC, når der købes ind på sko-
leniveau. Nogle kommuner vil måske foretrække fortsat 
at samle indkøbene centralt. Men vi har med vilje gjort 
det så fleksibelt som muligt, så man kan organisere sine 
indkøb, som man lokalt vurderer, det giver bedst mening«, 
siger Sisse Thorsbjerg.

Der er tale om et såkaldt dynamisk indkøbssystem, 
hvor forlag og andre leverandører løbende kan kvalificere 
sig til at komme på aftalen. Her til start har de tre store 
forlag Clio, Alinea og Gyldendal samt 18 mindre leverandø-
rer tilmeldt deres læremidler.

Kvalitet skal vægte højere end pris
Ifølge Ski-aftalen skal kvalitet altid vægte minimum 51 pro-
cent og prisen maksimalt 49, når kommuner eller skoler 
vælger, hvilket af de tilbudte læremidler de i sidste ende 
vil købe. Men hvad betyder kvalitet så? Det er i høj grad 
op til køber, forklarer Sisse Thorsbjerg.

Ski har udvalgt seks parametre: indholdskvalitet, bru-
gervenlighed, differentiering, omfang, læringsniveau og 
lærerstøtte. Man må som skole eller kommune ikke tilføje 
parametre, og man skal vælge mindst ét kriterium. Kom-
munen eller skolen har til gengæld ret frit spil til at defi-
nere, hvad man lægger vægt på, under hvert kriterium.

»Det er en fri, men meget anderledes måde at købe ind 
på. Målet er, at det i højere grad bliver de didaktiske krav, 
der bliver styrende for indkøb af digitale læremidler, frem 
for hvad det forlag, man plejer at købe ind hos, tilbyder«, 
siger Sisse Thorsbjerg.

Nye krav til lærerne
Bob Bohlbro mener, at ideen med det nye indkøbssystem 
overordnet er god. Men han kan godt være nervøs for, at 
det kan blive en meget bureaukratisk proces, der ikke helt 
passer til lærerlivet.

»Systemet kommer til at stille nogle helt nye krav til 
lærerne. Det lyder også, som om man nærmest skal have 
en perfekt tilrettelagt årsplan klar fra skoleårets start, så 
man i god tid kan lægge de læremidler, man skal bruge til 
sine forløb hele året, i udbud. Sådan arbejder lærerne ikke 
i virkeligheden. Der ved man sjældent, hvad man får brug 
for, før man har taget hul på et forløb«, siger han.

Sisse Thorsbjerg medgiver, at der er tale om en mar-
kant anderledes måde at indkøbe digitale læremidler på, 
som nok vil kræve noget tilvænning i starten.

»Men vi har som en integreret del af systemet, at man 
får både vejledning og skabeloner til en grovskitse til 
kravsspecifikationen. Her vælger man overordnet, hvad 
der er det vigtige, som læremidlet skal kunne, og så kan 
man finjustere bagefter efter behov. Vi opfordrer også til, 

at man deler sine kravsspecifikationer med hinanden«, 
siger Sisse Thorsbjerg.

Opbakning fra forlag og it-vejledere
Tidligere på året måtte KL suspendere en stort anlagt for-
søgsordning, der skulle give lærere i ni kommuner frit valg 
på digitale læremidler gennem en såkaldt flatrate-model. 
Det skulle foregå ved, at kommunerne betalte et fast be-
løb, og så ville pengene i slutningen af året blive delt ud til 
forlagene, alt efter hvor meget deres læremidler er blevet 
brugt. En model, man kender fra blandt andet musiktje-
nesten Spotify. Forsøget er dog foreløbig skrinlagt, da der 
ikke var nok forlag, der ønskede at deltage.

Ifølge formand for Danske Undervisningsforlag Cliff 
Hansen bakker forlagene op om den nye dynamiske ind-
købsmodel fra Ski. Den kan både afhjælpe kommunernes 
udbudspligt på området, være med til at skabe et mere 
alsidigt marked og øge lærernes metodefrihed, påpeger 
han.

»Men det foregår efter en model, hvor forlagene kan 
sælge læremidlerne som samlet pakke, og hvor der samti-
dig er fokus på, at kvaliteten – ikke prisen – i meget højere 
grad end i flatrate-modellen skal være det vigtigste para-
meter«.

I Danmarks it-vejlederforening har formand John Kles-
ner ligeledes positive forventninger til den nye indkøbs-
model.

»Man ser gerne, at brugen af læremidlerne stiger, jo 
tættere indkøbet kommer på lærerne, der rent faktisk skal 
anvende dem i praksis. Aftalen giver klart en større fleksibi-
litet, men den er ret bastant, og der er nogle åbne spørgs-
mål. Vi vil følge udviklingen med spænding, når modellen 
tages i anvendelse«, siger han. 
abr@folkeskolen.dk

Målet er, at det i højere grad  
bliver de didaktiske krav, der  
bliver styrende for indkøb af  
digitale læremidler, frem  
for hvad det forlag, man plejer  
at købe ind hos, tilbyder.
Sisse Thorsbjerg,
kontraktansvarlig hos Ski
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Drenge i 3. klasse læser på forskellige niveauer. På Skansevejens Skole er filosofien, at man ikke kan lære børn noget, de ikke er klar til at lære.

H O L D D E L I N G
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T E K S T :

A N D R E A S  

B R Ø N S  R I I S E 

 

F O T O :   

L A R S  

H O R N

I 15 år har lærer Lilian Hansen og  
hendes kolleger på 1. til 6. årgang 
delt undervisningen i dansk og  
matematik efter elevernes faglige 
forudsætninger. Ellers er der for 
mange elever, der bruger for meget 
tid på at vente, mener hun.

Drenge i 3. klasse læser på forskellige niveauer. På Skansevejens Skole er filosofien, at man ikke kan lære børn noget, de ikke er klar til at lære.
➽

      PÅ SKANSEVEJENS                        
    SKOLE ER  
        NIVEAUDELING   
        IKKE  ET TABU     
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erste hold, der har to lærere på i lektionerne 
med niveaudeling. Og færrest (cirka otte) ele
ver på holdet for de fagligt svage. I matematik 
er der fire hold med henholdsvis 25, 17, 12 og 
seks elever. Dog uden fra starten af at nævne 
for eleverne, hvad der ligger til grund for at 
dele klasserne i hold noget af tiden.

»Skolen er gammel og har lokaler i mange 
forskellige størrelser. Så de får at vide, at det 
handler om, at vi ikke kan være lige mange i 
hvert lokale«, siger Lilian Hansen.

»Forældrene bliver instrueret i, at de for 
alt i verden ikke må fortælle eleverne det. Vi 
er ikke altid enige med forældrene om, hvil
ket hold deres barn skal gå på. Men vi er altid 
klar til at fremlægge vores argumenter. Og 
vi spørger naturligvis også dem til råds. Men 
som udgangspunkt bestemmer vi, hvad der er 
bedst for det enkelte barn og for gruppen«.

Opdager sandheden i 3. klasse
I dag skal det midterste hold øve diktat, mens 
holdet for de fagligt stærke skal lave tegne
serier på baggrund af et kapitel i en novelle, 
de er i gang med at læse. En håndfuld elever 
fra førstnævnte hold trisser stille og roligt ind 
i lokalet, hvor Lilian Hansen underviser, og 
henter deres penalhus. På vej ud kastes der 
nysgerrige blikke op på den interaktive tavle 
med de svære ord.

At der er forskel på aktiviteterne, går ret 
hurtigt op for eleverne, fortæller læreren. 
Især når undervisningen munder ud i et 
spændende produkt, der hænger på væggen 

H O L D D E L I N G

E r der nogen, der ved, hvad en korridor 
er?« spørger lærer Lilian Hansen ud 
i lokalet. Et par håndfulde hænder 
rækkes i vejret. Et bud lyder, at det er 

en form for fugl. Lærke ved, at det er et sted 
med mange døre. En korridor er en slags lang 
gang, forklarer læreren og går videre til ordet 
»hasperne«, »ragelse« og »lagerrum«.

To lokaler længere henne ad gangen på 
førstesalen på Skansevejens Skole i Nør
resundby øver Henrik Lundgaard Jacobsen 
diktat med sit hold. Her lyder de første ord på 
tavlen »går«, »sig«, »dag« og »køre«. To etager 
over dem sidder endnu et hold elever og har 
dansk med Inge Milling. Her er opgaverne 
endnu simplere.

De tilsammen cirka 60 elever går på sam
me klassetrin. Nemlig 3. klasse. Men når de 
har dansk og matematik, er de noget af tiden 
inddelt på fleksible hold efter deres faglige 
formåen.

»Det er lidt af et tabu at dele eleverne efter 
deres faglige forudsætninger i den danske 
folkeskole. Men det fungerer altså for os at 
dele eleverne efter, hvor fagligt dygtige de 
er«, siger Lilian Hansen.

Noget ekstra i begge ender 
Det begyndte for 15 år siden som et forsøg, 
da Skansevejens Skole besluttede at køre med 
selvstyrende årgangsteam med fuldt ansvar 
for skemalægning, vikardækning og økonomi.

»Der tænkte vi i mit team, at vi måtte 
kunne bruge de fleksible rammer til at gøre 
det bedre for de børn, der har brug for noget 
ekstra i begge ender af skalaen«, fortæller 
Lilian Hansen.

»Vores holdning dengang som nu er, at 
hvis man ikke oplever det, man ikke kan, så 
tror man selv, at man er god. Det giver flere 
succesoplevelser for de fagligt svage børn«.

Men også i den anden ende af skalaen ville 
lærerne gerne ramme børnenes niveau bedre. 

»For mange børn i folkeskolen får bare 
en ekstra opgave og en mere, når de har løst 
den, fordi vi er nødt til at følge et spor, hvor 
flertallet kan være med. Der bliver brugt alt 
for meget tid på at vente i folkeskolen. Vente 
på at timen er slut, fordi man er sat af, eller 
vente på ens klassekammerater, fordi man er 
foran«, siger hun.

Derfor inddelte Lilian Hansen og hendes 
kolleger eleverne i tre fleksible hold efter 
faglige forudsætninger ud fra den model, de 
stadig kører med i dag i dansk:

Flest elever (cirka 27) på det dygtigste 
hold. Næstflest elever (cirka 25) på det midt

i klassen, bliver der i løbet af 1. og 2. klasse 
stillet nysgerrige spørgsmål. Men det er som 
regel først i 3. klasse, at eleverne opdager, at 
der også er forskel på sværhedsgraden i det, 
de foretager sig i undervisningen.

»Der plejer vi så helt ærligt at fremlægge, 
hvad det i virkeligheden handler om. Og 
fordi de har haft tre år med succeser, så ac
cepterer de det som regel uden videre«, siger 
læreren. 

Holddelingen i dansk og matematik fort
sætter til og med 6. klasse. Fra 7. klasse går 
eleverne i klassiske stamklasser.

Lilian Hansen understreger, at det ikke er 
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Det er tabu at  
sortere børn efter,  
hvor fagligt dygtige  
de er. Men det  
fungerer altså  
for os.
Lilian Hansen, lærer,  
Skansevejens Skole

frem for den svageste på et andet hold – eller 
omvendt.

»Nogle børn lærer bedst ved at skulle stå 
på tæer for at kunne nå. Andre har det bedst, 
når de er meget trygge i deres faglighed. Det 
er meget vigtigt, at holdene er dynamiske, og 
at man kan rykke hold. Når det bliver nød
vendigt, er vi meget omhyggelige med at sige, 
at man flytter ind og ud af et hold. Ikke op og 
ned«, siger Lilian Hansen.

Skal ikke gøres i alle fag
Er I ikke bange for at gå glip af klasse
kammerat effekten, hvor de fagligt svage kan 
spejle sig i de stærke og omvendt?

»Det er en vigtig pointe, at eleverne kun er 
holddelt i dansk og matematik – og ikke en
gang hele tiden i de fag. Vi vil absolut ikke an
befale, at man gør det i alle fag. Vi er desuden 
meget fokuserede på, at vi arbejder med en 
samlet årgang. Der er 60 børn, der har fælles 
forældreråd, fælles børnefødselsdage og så 
videre. Man skal have 60 børn at vælge imel
lem og spejle sig i i forskellige sammenhænge. 
På den måde er det faktisk sværere at komme 
til at stikke ud, end hvis man går i en klasse 
med 20 andre«, siger Lilian Hansen.

»Indtil 3. klasse ved de jo ikke, at de er 
delt op efter faglige forudsætninger. De går 
alle sammen på 3. årgang og laver en masse 
ting sammen. Så er der bare nogle timer, hvor 
vi går efter at ramme dem mere individuelt 
lige dér, hvor de er«.

I udskolingen stopper niveaudelingen. 
Afleverer I ikke her elever med meget forskel
lige faglige forudsætninger? Nogle er vel ikke 
præsenteret for læringsmålene, der hører til 6. 
klasse?

»Jo, det gør vi. Men filosofien er, at man 
ikke kan lære børn noget, de ikke er klar til at 
lære. De kan sagtens sidde stille, høre efter og 

i alle fagenes stofområder, at undervisningen 
deles. Hver morgen starter med en »stille
stund«, hvor der læses eller løses individuelle 
opgaver. Her er eleverne i deres stamklasser 
eller samlet som årgang, ligesom de også er 
det, når de for eksempel laver drama, ser 
film, læser historier højt eller er på bibliote
ket.

Seks til ti gange om året er der en elev, der 
flytter fra et hold til et andet. Det kan være, 
fordi nogle elever tager et kraftigt spring op 
ad læringskurven. Men det kan også være, 
fordi det viser sig, at nogle elever har det 
bedst med at være den bedste på ét hold 

DET SIGER LOVEN
 
Holddeling i folkeskolen reguleres af 
folkeskolelovens § 25 a. Den lyder:

§ 25 a. Undervisningen kan organise-
res i hold inden for den enkelte klasse 
og på tværs af klasser og klassetrin.

Stk. 2. Holddannelsen i forbindelse 
med undervisningen i folkeskolens 
fag, jævnfør §§ 5, 9 og 11, og obliga-
toriske emner, jævnfør § 7, kan ske af 
praktiske og pædagogiske grunde. Den 
løbende evaluering af elevernes ud-
bytte af undervisningen og forskellige 
behov, jævnfør § 13, stykke 2, og § 18, 
stykke 4, kan inddrages som en del af 
grundlaget for pædagogisk begrundet 
holddannelse.

Stk. 3. I børnehaveklassen og på 1.-6. 
klassetrin kan holddannelsen i forbin-
delse med undervisningen i folkesko-
lens fag og obligatoriske emner, som 
foretages på baggrund af en løbende 
evaluering af eleverne, tidligst ske ef-
ter skoleårets begyndelse og kun om-
fatte dele af det enkelte fags stofom-
råder samt kun ske for kortere kurser.

Stk. 4. På 7.-10. klassetrin kan 
holddannelse i forbindelse med un-
dervisningen i folkeskolens fag og 
obligatoriske emner, som foretages 
på baggrund af en løbende evaluering, 
ikke fastlægges på forhånd for et helt 
skoleår.

Stk. 5. Eleverne skal i børnehaveklas-
sen og på 1.-3. klassetrin undervises 
i deres klasse i den overvejende del af 
undervisningstiden i folkeskolens fag 
og obligatoriske emner. Eleverne på 
4.-10. klassetrin skal i væsentligt om-
fang undervises i fag og emner med 
udgangspunkt i klassen. 1. og 2. punkt 
omfatter ikke holddannelse af prakti-
ske grunde.

§ 25 a
Hver morgen er eleverne 
sammen i deres stamklas-
ser eller på hele årgangen. 
Derefter følger de deres 
lærere ud i de forskellige 
hold.

➽
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ikke forstå noget. Er det så ikke bedre at 
sætte de faglige krav ned?« spørger Lilian 
Hansen retorisk.

»Nogle af fagmålene er nok forskudt i 
dansk og matematik, hvor man måske ikke 
når det, man lige præcis skulle på det trin. 
Men jeg tror på, at de fagligt bliver dygtige 
i længden, ved at vi holder os inden for 
nærmeste udviklingszone«.

Ifølge Lilian Hansen oplever de udsko
lingslærere, de afleverer eleverne til, at det 
i højere grad er de stærke elever, der får 
lov til at præge undervisningskulturen.

»Det er dem, der gerne vil deltage og 
modtage undervisning, som sætter tonen. 
Ofte er det ellers i den alder, det kan kom
me på mode at gemme sig«, siger hun.

Bedre eksamenskarakterer
I anledning af Folkeskolens besøg har 
læreren været i statistikbanken og fundet 
afgangskaraktererne fra den seneste 
klasse, der gik ud af Skansevejens Skole 
efter at have været delt i hold efter faglige 
forudsætninger i 1. til 6. klasse. 

Gennemsnittet er 0,6-1,0 karakterpoint 
højere end de foregående fire afgangsklas
ser. Det kan naturligvis handle om, at der 
generelt var tale om en fagligt stærk år
gang, medgiver Lilian Hansen.

»Men vores oplevelse er, at vi rykker 
alle børn mere på denne måde. Både de 
fagligt stærke og dem med behov for sær
lig støtte. Vi har ikke et specialtilbud. Alle 
timer, der er tildelt en årgang, ryger ud i 
årgangsteamet. Vi har flere timer til rådig

hed, men vi står 100 procent selv for at 
forvalte dem. Vi skal selv sætte støttetimer 
af til en ordblind elev, eller hvis vi modta
ger et tosproget barn«.

»Alligevel føler vi faktisk, at vi er bedre 
til at integrere børn med særlige behov – 
uanset kognitivt niveau. Er de fagligt svage, 
er de på et hold med færre elever. Er de i 
mellemgruppen, har de to undervisere på. 
Er de fagligt stærke, får de lov til at stå på 
tæer«, siger Lilian Hansen, der i samme ån
dedræt sender en opfordring ud i æteren:

»Jeg er personligt efter 15 år ikke i tvivl 
om, at det virker. Men vi kunne godt tænke 
os at blive mere sikre i vores sag. Hvis no
gen i forskningsmiljøet kunne tænke sig at 
undersøge effekten af det, vi laver, stiller vi 
hjertens gerne op«.

Eleverne på alle tre hold er ved at 
være færdige med deres opgaver. Frilæs
ningsbøgerne bliver fundet frem. På Lilian 
Hansens hold hedder titlerne »Oliver 
Twist« og »Computermysteriet«. På Henrik 
Lund gaard Jacobsens hold står der Rasmus 
Klump på forsiden. På Inge Millings hold 
læses der blandt andet »Pyt, Peter« og 
»Kæmpebabyen«.

På gangen sidder Linus med sin bog. 
Han kigger undrende på journalisten, der 
har stillet ham spørgsmålet om, hvorvidt 
han kan mærke forskel på undervisningen 
i dansk og matematik i forhold til de andre 
fag.

»Ja, altså … Lærerne er jo forskellige, 
ikk’?« 
abr@folkeskolen.dk

»Vores hold er ikke statiske, men dynamiske og kan tolkes 
som kortere kurser, fordi børnene kan skifte rundt mellem 
holdene. Desuden lægger vi vægt på, at holddelingen sker af 
pædagogiske årsager«, siger Lilian Hansen.
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V i ved fra forskningen, at man ved ni
veaudeling let kan komme til at give de 
fagligt svage elever opgaver, der rent 
kognitivt er på lavere niveau, end det 

er nødvendigt«. Advarslen kommer fra Lena 
Lindenskov, lektor ved Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universi
tet, med speciale i matematikundervisning. 

»Risikoen er, at man træner de svagest 
præsterende elevers færdigheder i meget 
faste rammer, men forsømmer forståelsen. 
I matematik ser man for eksempel, at der 
fokuseres på at lære de fagligt svage de fire 
regnearter, mens procentregning, Pythagoras 
og de mere abstrakte begreber må vente, og 
måske når man aldrig til dem. Det er et pro
blem både for den enkelte og for samfundet«, 
siger forskeren.

Holddeling efter fagligt niveau sker ofte 
med henvisning til den russiske psykolog Lev 
Vygotskijs teori om, at læring bedst foregår 
i »nærmeste udviklingszone«, påpeger Lena 
Lindenskov.

»Når man putter fag på hans overordnede 
teori, kan der ske den fejlslutning, at man 
lægger forskellige faglige emner i forskellige 
udviklingszoner. Men elever kan sagtens lære 

noget om procentregning, selv om de ikke 
kan gennemføre divisionsalgoritmer. For de 
fagligt svage elever skal det bare foregå med 
mere intuitiv begrebsforståelse end for de 
fagligt stærke. Ofte anses procentregning dog 
som en zone længere ude end division«.

Forskningen viser, at i lande med niveau
delte skolesystemer er motivationen for at 
lære matematik lavere end i lande med en 
udelt skole, som vi kender den fra Danmark. 
Men også lærerne henter en gevinst ved at 
undervise en blandet elevgruppe, påpeger 
Lena Lindenskov.

»Man mener også, at lærerne bliver dyg
tigere af at undervise en børnegruppe med 
blandede faglige kompetencer, i og med at de 
tilpasser undervisningen til forskellige typer 
elever«, siger hun.

Lena Lindenskov understreger, at forsk
ningen primært har beskæftiget sig med 
niveaudelte stamklasser, og at der derfor ikke 
findes meget viden om holddeling efter fagligt 
niveau i enkelte fag, som det foregår på Skan
sevejens Skole.

Desuden beskæftiger den meste forskning 
sig med niveaudeling i grundskolens ældste 
klasser, fordi det i de fleste skolesystemer er 
der, den foregår. Niveaudeling i indskolingen 
er meget usædvanligt, påpeger lektoren.

»Det kunne være meget spændende at få 
undersøgt, hvilken effekt det har på elever og 
lærere at have delvis niveaudeling på vejen 
fra 1. til 6. klasse. Helt klart«. 
abr@folkeskolen.dk

FORSKER: 
RISIKOEN VED NIVEAUDELING  
ER FOR LAVE FORVENTNINGER  
TIL DE FAGLIGT SVAGE

Tilmeld dig 
Hele Verden i Skole 2020
Mød børn og unge fra Uganda i Østafrika, læs historier af kendte danske 
forfattere og bliv klog på verdensmålene.

Tilmeld jer senest den 1. november 2019 på heleverdeniskole.dk
Bøgerne lander på jeres skole i januar 2020. 

Få en gratis bog til hver elev. Bogen kan bruges fra 0. - 8. klasse.
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»Nu skal vi have  
elefanten ud af  
rummet«

T E K S T :   

E R I K  B J Ø R N  M Ø L L E R

  

F O T O :   

T H O M A S  A R N B O

R O S E N K R A N T Z -T H E I L :

»Vi er nødt til at 
komme videre«
Rikke Harboe Jensen, delegeret og for-
mand for Favrskov Lærerforening

»Jeg tænker umiddelbart, at det er dejligt 
at høre en minister, der vel nærmest officielt 
underskylder for, hvad der skete i 2013 – og 
som også siger, at hun er klar over, at en 
undskyldning ikke er nok, for der skal hand-
ling til«.

Men det lader til, at nogle af dine lærer-
kolleger stadig ikke er tilfredse?

»Jo, men vi er nødt til at komme videre. 
Vi har jo også en folkeskole, der skal drives, 
og vi kan ikke drive god folkeskole, hvis vi 
bliver ved med at være sure. Jeg ved ikke, 
om man ligefrem skal tilgive, men vi skal i 
hvert fald videre. Så jeg var glad for budska-
bet fra ministeren. Nu har hun sagt, at hun 
vil sætte handling bag ordene, og det glæ-
der jeg mig til at følge. Jeg er også helt enig 
med hende i, at det er inklusionsområdet, 
der presser allermest, både i kommunerne 
og ude i klasselokalerne. Det er meget vig-
tigt at få gjort noget ved – og det er godt 
fanget af hende.

I det hele taget tror jeg på, at vi kan få 
et godt samarbejde op at stå. Ministeren 
rækker hånden ud til samarbejde, og Lærer-
foreningen rækker hånden ud – så jeg tror, 
vi kan komme rigtig langt. Jeg er fortrøst-
ningsfuld«. 
ebm@folkeskolen.dk

Den socialdemokratiske undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil gjorde, hvad hun kunne, for at genvinde 
tilliden fra lærerne, da hun talte på lærerkongressen. Og en 
stående applaus tydede på, at det virkede.
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»Nu skal vi have  
elefanten ud af  
rummet«

I skal ikke klappe endnu«, lød det fra 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet).
Men det gjorde de. Længe og taktfast. Og 

til sidst også stående. Faktisk er det nok rigtig 
længe siden, at 300 delegerede ved en lærer-
kongres i Danmark har klappet så meget af en 
socialdemokratisk toppolitiker.

Ministerens opfordring gjaldt det bifald, 
der fulgte, da hun i sin tale selv kom ind på 
»elefanten i rummet« – lærerkonflikten i 2013 
og den forkætrede arbejdstidslov.

»Der er en stor elefant i rummet. Og den 
skal ud. Vi skal komme videre, og vi skal 
komme nærmere hinanden. Nu står vi her på 
jeres kongres i 2019 – og for at forstå, hvordan 
verden ser ud på jeres side af katederet, er vi 
nødt til at bevæge os tilbage til 2013. Det er ikke 
noget rart blik hen over skulderen. Slet ikke for 
regeringen. Men det er et nødvendigt blik, hvis 
vi skal videre, og det skal vi, og det skal vi sam-
men«, sagde ministeren og fortsatte:

»Derfor er det også nødvendigt, at jeg og 
regeringen tør indrømme, at det, der foregik 
dengang, ikke var et kønt forløb – og det er 
vores ansvar at bevæge os et sted hen, hvor vi 
kan viske tavlen ren. Vi skal have en ny start. 
Vi skal have den bedste folkeskole, og det kan 
vi kun, hvis vi gør det sammen«. Hun påpege-
de så, at det var for tidligt at klappe, for ord fra 
en talerstol er ikke nok. Der skal handling til.

Væk fra mistro til offentligt ansatte
På forhånd havde undervisningsministeren 
bedt om, at de delegerede fik lejlighed til at 
stille spørgsmål. Og reaktionerne i salen kunne 
tyde på, at Johan Elkjær fra Københavns Læ-
rerforening ikke kun talte for sig selv, da han 
efter talen rejste sig og sagde:

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi fore-
stillet mig at høre en minister tale om 2013, 
som du har gjort. Det er stort«.

Forinden havde ministeren heller ikke lige-
frem forværret stemningen, da hun fortalte, 
at Danmarks Lærerforening var det første 
fagforeningsnavn, hun som barn (af lærere, 
redaktionen) lærte at kende – og det gav talens 
første bifald, da hun pludselig stoppede op og 

sagde: »Fra MODST til MEDST«. Med de sære 
forkortelser henviste hun til, at de offentlige 
overenskomstforhandlinger nu flyttes fra Mo-
derniseringsstyrelsen i Finansministeriet til en 
ny Medarbejder- og Kompetencestyrelse i Skat-
teministeriet.

»Det er et første, fedt, stort punktum for new 
public management. Et skridt væk fra mistro 
til offentligt ansatte over til en virkelighed med 
tillid og dialog og samarbejde. Det er et skridt, 
som jeg tror betyder rigtig meget«, sagde hun.

Hvad med lærermilliarden?
Pernille Rosenkrantz-Theil gjorde meget ud 
af at understrege, at hun ikke kommer med 
et katalog af løsninger, men i høj grad søger 
dialogen og vil komme rundt »med store ører«. 
Hun har dog fundet ud af, at »der er sten, der 
tynger i rygsækken«.

»Jeg har lyttet mig frem til, at der er tre 
store sten, der gør det svært for jer i hver-
dagen«, sagde hun – og nævnte derefter sine 
planer om et opgør med inklusionsreformen, 
nytænkningen af de nationale test – og opde-
lingen af elever på forskellige skoler.

»Der er dem, der vælger folkeskole fra til 
fordel for fri- og privatskoler, men der er også 
folkeskoler, der er alt for skævt sammensat. Vi 
skal ikke have én slags skole med Tommy og 
Annika-børn, en anden skole kun for Ahmed 
og Brian og så en tredje for Flora Anemone og 
Tjalfe«, understregede ministeren og høstede 
både klapsalver og latter.

Derefter tog ministeren atter mod spørgs-
mål fra de delegerede. Johan Elkjær fra Køben-
havn spurgte til den såkaldte lærermilliard, 
som Radikale Venstre, Enhedslisten og Socia-
listisk Folkeparti kræver: »Bliver det din rolle 
at forhandle det beløb op eller ned?« spurgte 
han med henvisning til de kommende finans-
lovsforhandlinger. 

»Det hverken kan eller vil eller må jeg be-
væge mig ud i«, lød det korte svar fra Pernille 
Rosenkrantz-Theil.

Men det tilgav de hende, de 300 delege-
rede – så de rejste sig op og gav ministeren et 
bragende bifald. 
ebm@folkeskolen.dk

KRITIK AF KLAPPERI
Ikke alle delegerede var tilfredse med de stående ovationer til undervis-
ningsministeren på Lærerforeningens kongres. Blandt andre næstfor-
mand i Albertslund Lærerkreds Christian Nikolajsen Holm undrede sig 
dagen efter på talerstolen over, at ministeren helt undgik at tale om, at 
lærerne stadig er underlagt en arbejdstidslov.

»Alligevel oplevede jeg, at en kongres – noget trevent – én efter én 
rejste sig klappende op. Enkelte spurgte, om det er sådan, man gør, da 
ministeren havde forladt talerstolen. Pludselig genoplevede jeg 2013’s 
lockout og den massepsykose, hvor jeg erindrer mig selv dansende ud 
ad Roskildevej med alle mine gode, skønne kolleger – alle optagede af 

at finde en grimasse, der kunne passe«, lød det fra Christian Nikolajsen 
Holm.

»Vi i DLF har ikke brug for at blive kendt som foreningen, der går i selv-
sving, når nogen siger noget positivt om eller til os. Vi skal være ordentlige. 
Det er ordentligt at klappe uden at gå i selvsving«, sagde han og fortsatte:

»Vi bliver nødt til at forstå og anerkende den voldsomme frustration, 
vores kolleger hver dag står i. De deler ikke nødvendigvis den overbevis-
ning, at en lillebitte åbning eller indrømmelse er så voldsomt positiv, som 
det blev udtrykt i går på kongressen«. 
abr@folkeskolen.dk

»Jeg tror,  
der er håb for  
folkeskolen«
Dennis Thomsen, delegeret og  
kasserer i Himmerlands Lærerkreds

»Det var godt, at hun selv tog fat på ele-
fanten i rummet, hvor hun selvfølgelig 
henviser til 2013. Det var modigt og flot. 
På forhånd havde jeg nok forestillet mig, 
at hun ville være knap så direkte i sine 
formuleringer, og at vi ville have fået flere 
politikersvar. Jeg kan godt lide, at hun ikke 
laver om på sin facon, fordi hun er blevet 
minister – det er flot og vidner om noget 
integritet. Jeg tror, hun får bifald for at 
virke så ærlig og oprigtig«.

Tror du, at alle dine lærerkolleger er 
enige med dig?

»Selvfølgelig har man den dér kerne 
ude på lærerværelserne, som sidder ovre 
i det, vi kalder det brune hjørne, og er sur 
med sur på. Men vi er jo også nødt til at 
komme videre. Og hvis vi som forening og 
profession vil tages alvorligt og inviteres 
med til bords, så er vi nødt til at være po-
sitive, når nogen siger, at de vil trække i 
en anden retning – så må vi vælge at tro 
på det. Og jeg tror, at der er håb for folke-
skolen.

Jeg tror også, at de fleste lærere der-
ude kan følge ministeren, når hun peger på 
de tre sten i rygsækken. Hun rammer plet 
med de nationale test, og hun har ret i, at 
der er store problemer med inklusionen, der 
er totalt underfinansieret«. 
ebm@folkeskolen.dk

F O L K E S K O L E N  /  1 7  /  2 0 1 9  /  19 

»

E000619-0025 p18-25_FS1719_Kongres.indd   19 07/10/2019   15.58



D L F  
K O N G R E S  
2 0 1 9

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

D L F  
K O N G R E S  
2 0 1 9

D L F  
K O N G R E S  
2 0 1 9

Næstformand  
genvalgt efter tæt løb
Dorte Lange vandt med 163 stemmer, mens Morten Refskov fik 130 stemmer 
ved næstformandsvalget på kongressen i Danmarks Lærerforening.

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

Hovedstyrelsens kandidat 
Dorte Lange vandt næstfor-
mandsvalget efter tæt løb. 

DLF’s nyvalgte formand, Anders 
Bondo Christensen, var lettet, da han 
forud for kongressen havde meldt ud, 
at han samarbejder rigtig godt med 
næstformand Dorte Lange, og at han 
ikke kunne se sig selv i et formand-
skab med næstformandskandidaten 
Morten Refskov.

Dorte Lange sagde i sin valgtale, at 
det er vigtigt at få aftaleretten tilbage 
til medlemmerne, og at muligheden 
for det nu er her konkret.

»Vi skal holde retning mod det, vi 
har kæmpet for i seks år. Derfor har 
vi også forberedt os sammen. For at 
kunne tage imod kommissionens an-
befalinger og sammen sætte sejl efter 
de bedste mål. Vi skal sigte efter at 
komme i mål i marts«, sagde hun og 
fremhævede, at de lokale arbejdstids-
aftaler har betydet bedre forhold.

»Men der er tre grunde til, at 
det ikke er nok. En central aftale er 
juridisk bindende. Vi kan etablere et 

fælles bundniveau – for eksempel for 
forberedelsestid. Og for det tredje 
skal vi tilbage til aftalesporet og den 
danske model«.

Katrine Fylking fra Københavns 
Lærerforening gik på talerstolen og 
anbefalede kongressen at stemme på 
Dorte Lange, fordi hun har kendskab 
til det politiske system og har mange 
kontakter. Hun fremhævede, at Dorte 
Lange er insisterende, rolig, lyttende 
og observerende. 

130 stemmer til Morten Refskov 
Formand for Ballerup Lærerforening 
og hovedstyrelsesmedlem Morten 
Refskov sagde i sin valgtale, at en 
stemme på ham som næstformand 
ikke ville være et fravalg af det bestå-
ende, men en stemme på fornyelse: 
»En stemme på et DLF med større 
forhandlingskraft, hvor vi aldrig 
glemmer 2013. Hvor vi tager kampen, 
men også rækker hånden frem og 
forsøger at finde løsninger«.

Kirsten Tranekær, formand for 
Midtvendsyssel Lærerkreds, anbefa-

lede Morten Refskov. Hun sagde, at 
hendes anbefaling ikke skulle ses som 
utilfredshed med kursen, men som 
et ønske om et frisk pust, der kan 
føre foreningen sikkert gennem smult 
vande.

»Vi trænger til mere udvikling og 
forandring og til at anskue os selv 
mere objektivt«, sagde Kristen Tra-
nekær.

Efter valget, der endte med 163 
stemmer til Dorte Lange og 130 til 
Morten Refskov, takkede Morten 
Refskov Dorte Lange for en god valg-
kamp og sagde, at han havde ønsket 
et andet resultat af valget, men at 
han havde respekt for flertallets be-
slutning. Han sagde også, at han gen-
opstiller til hovedstyrelsesvalget sidst 
på året, og at det ikke bliver hans 
sidste valgkamp i DLF-regi. 

»Andre har før mig kandideret 
og tabt for så at stille op igen på et 
senere tidspunkt. Det kan jeg godt 
love heroppefra vil ske igen«, sagde 
Morten Refskov. 
hl@folkeskolen.dk

»Vi har en fantastisk mulig-
hed for at komme i mål med 
en central arbejdstidsaftale«, 
fremhævede næstformand 
Dorte Lange i sin valgtale.
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DANSKFAGETS NESTOR 
VINDER STINUS-PRISEN

Danskfagets grand 
old man, 75-årige 
Jens Raahauge, blev 
på kongressens før-
ste dag hædret for sin 
utrættelige indsats for 
folkeskolen med Sti-
nus-prisen på 10.000 
kroner. »Det er dybt 
overraskende, og det er 
en voldsom anerken-

delse fra alle dem, jeg har samarbejdet med«, 
sagde prismodtageren.

Jens Raahauge er uddannet lærer og skole-
bibliotekar og har været skoleleder i 17 år. I dag 
er han formand for bestyrelsen i Dansklærerfor-
eningens Hus og i tænketanken Sophia, hvor han 
er med til at sætte den demokratiske dannelse 
på dagsordenen. Han er desuden en flittig blog-
ger og debattør på folkeskolen.dk. Og så er han 
stadig aktiv i Københavns Lærerforening.

SLUT MED KONTINGENT-
FRIHED FRA 75-ÅRSDAGEN
Pensionistmedlemmerne af Danmarks Lærer-
forening kan fremover blive kontingentfri, 12 år 
efter at de bliver gamle nok til at få folkepen sion. 
I dag betaler medlemmer af fraktion 4 kontin-
gent til og med den måned, hvor de fylder 75 år. 
Lærerforeningens kongres har vedtaget, at den 
hidtidige 75-årsregel ophører fra 1. ja nuar 2021. 
Modellen, hvor kontingentfriheden indtræder 12 
år efter folke pensionsalderen, blev vedtaget med 
275 stem mer for, 11 imod, og ni, der hverken 
stemte for eller imod. 

DLF VIL BIDRAGE TIL DEN 
GRØNNE OMSTILLING
Tæt på alle de omkring 300 delegerede ved 
Lærerforeningens kongres stemte for, at hoved-
styrelsen frem mod næste års kongres skal ud-
arbejde et forslag om en tilføjelse til foreningens 
principprogram med foreningens »holdning til og 
rolle i den grønne omstilling«, og at foreningen 
skal være en synlig medspiller i kampen for den 
grønne omstilling. Forslaget kom fra Lærerstu-
derendes Landskreds.

J E N S  R A A H A U G E 

Morten Refskov måtte se sig slået af Dorte 
Lange i valget til næstformand for Danmarks 
Lærerforening. Han lover dog, at det ikke er 
sidste gang, han stiller op.

Næstformand  
genvalgt efter tæt løb

Før kampvalg: 
Kritik af Bondos udmelding
Et par kongresdelegerede gik dagen før næst-
formandsvalget på talerstolen med kritik af 
formandens udmelding om, at han ikke kunne 
se sig selv i et formandskab med Morten 
Refskov.

»Der er et element af urent trav«, lød det 
fra Hans Christian Winther Larsen fra Lyng-
by-Taarbæk Lærerforening. 

Han roste først Anders Bondo Christensen 
for at være saglig, klog og altid levere sine ord 
ordentligt. Undtagen i dette tilfælde. Han for-
talte, at han fik kaffen galt i halsen, da han så 
formandens udmelding: »Formanden sagde, 
at han ville trække sig, hvis Morten blev valgt. 
Det er muligvis inden for den demokratiske 
skive, men det er modsat det, du skriver – 
uordentligt, udemokratisk og ubehageligt«.

Kongressen kvitterede med klapsalver, da 
Ravi Willesen fra Kolding Lærerkreds frem-
førte sin kritik af formandens udmelding: »Jeg 
vil fandeme ikke trues«, sagde han. »Jeg vil 
stemme på den, jeg vil. Ingen er uundværlige, 
og ingen er over foreningen. Jeg vil ikke på-
duttes, at jeg skal stemme på den ene, for el-
lers mister vi den anden«.

Det fik Jeppe Dehli fra Gentofte Kom-
munelærerforening til at indtage talerstolen, 
for han kunne ikke se, at der er dikteret noget. 
Kun at formanden er kommet med en ud-
melding, der gør næstformandsvalget mere 
komplekst.

Formand Anders Bondo Christensen sva-
rede: »Jeg ved, hvor meget det betyder, at der 
er et kanongodt sammenhold, og derfor har 
jeg anbefalet Dorte. Det er vigtigere, at man 
har et godt formandskab, end om jeg sidder 
der eller ej. Jeg ønsker ikke at true nogen eller 
være udemokratisk. Jeg synes, at jeg sagde 
det så tidligt, at alle kunne tage det med i de-
res overvejelser. Hvis man har så stærk kritik 
af en formandskandidat, så burde man nok 
også have stillet en anden formand op«. 

Anders Bondo Christensen var eneste kan-
didat til formandskabet, og han blev klappet 
taktfast til genvalg af en stående kongres. 
Han sagde i sin takketale, at det er ærefuldt 
at være formand for den danske lærerstand. 
At lærerne er helt specielt engagerede og gør 
en forskel i samfundet.
hl@folkeskolen.dk
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Jeg kan huske, da folkeskoleidealet blev foreslået. 
Og jeg husker, at jeg sagde: ’Det er jeg imod. Skolen 
er ikke vores, derfor skal vi ikke have et skoleideal. 

På den baggrund kom jeg med i inspirationsgruppen. Det 
er sejt gjort af Danmarks Lærerforening – og inklusion i 
praksis«. 

Formand for Rudersdalkredsen Marianne Toftgaard 
modtog både latter og klapsalver på baggrund af den be-
mærkning, da hun som den første gik på talerstolen for at 
diskutere folkeskoleidealet på Lærerforeningens kongres 
– og salen klappede igen, da hun forlod talerstolen efter 
at have forklaret, hvorfor hun nu ville stemme for idealet: 

»Det sidste punkt lægger vægt på, at skolen er folkets 
skole. Og da politikerne er valgt af folket, er det dem, 
der skal bestemme skolens formål. Men der står også, 
at det er os som profession, der fører deres folkeskole 
ud i praksis. Vi skal have vores professionelle råderum. 
Politikerne skal ikke blande sig i detaljerne, og vi har et 
kæmpe ansvar. Vi har ret til at prøve af og til at fejle. Men 
vi har også pligten til at begrunde, hvorfor vi gør, som vi 
gør. Nu også med baggrund i vores ideal, for det er det, 
vi tror på«. 

Og lige præcis her har folkeskoleidealet allerede vist 
sin styrke, sagde Jeanette Sjøberg, formand for DLF’s 

T E K S T :   

C A R O L I N E 

 S C H R Ø D E R

  

F O T O :   

T H O M A S  A R N B O

Danmarks Lærerforenings kongres har med stort flertal vedtaget det folkeskole-
ideal, der skal være lærernes bud på, hvilken vej folkeskolen skal gå i fremtiden.

Folkeskoleidealet 
strøg igennem

undervisningsudvalg, da hun præsenterede idealet for 
Danmarks Lærerforenings kongres.  

»Vi har faktisk allerede brugt det i mange af vores ind-
satser de senere år. Eksempelvis har vi styrket lærernes 
argumentation for didaktiske valg i arbejdet med Fælles 
Mål, læringsplatforme, revidering af læseplaner og hele 
indsatsen for en højere frihed, når det gælder målsty-
ring«, fortalte hun.

Debat om ændringsforslag
Idealet, der har været tre år undervejs, blev vedtaget med 
stort flertal – dog ikke uden debat og ændringsforslag fra 
salen. Blandt andet mente et par talere, deriblandt Tine 
Agenskov fra Thy-Mors Lærerkreds, at folkeskoleidea-
let mangler overskrifter – de enkelte afsnit er forsynet 
med romertal – for overskrifter vil gøre det nemmere at 
snakke om idealet, argumenterede hun. Forslaget om 
overskrifter blev dog stemt ned af kongressen.

Niels Munkholm Rasmussen fra Odense Lærerforening 
foreslog blandt andet, at ordet »samtale« erstattede 
»mundtlighed« i punkt VII: »Skriftligheden fylder mere og 
mere i skolen, blandt andet på grund af flere test og læ-
ringsplatforme«, forklarede Niels Munkholm. »Derfor er 
det vigtigt at skrive ’mundtlighed’ i stedet for ’samtale’, 
da det er overkategorien«, sagde han og fremsatte sit æn-
dringsforslag. Det blev ikke vedtaget.

På Århus Lærerforenings vegne gik Dorthe Fisker på 
talerstolen og opfordrede hovedstyrelsen til at overveje 
at fjerne ordet »bedømmelse« og kun lade »evaluering« 
stå tilbage i punkt VI: »Vi er ikke imod karakterer, for vi 
synes, at evaluering også indbefatter dem. Men hvis vi 
vil være med til at neddrosle præstationskulturen, skal vi 
turde tage ordet ’bedømmelse’ ud af vores ideal«.

I debatten kom der også mange råd til, hvordan fol-
keskoleidealet skal få liv efter kongressen. Både Skole og 
Forældre, Skolelederforeningen, politikerne og profes-
sionshøjskolerne blev nævnt som aktører, der er interes-
serede i at høre mere om idealet. 
csc@folkeskolen.dk

»
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KL: ALLE KRÆFTER  
IND I NY START
Der var både en fremstrakt hånd og ros og re-
spekt til lærerne, da kommunernes førstemand, 
Jacob Bundsgaard, talte ved lærerkongressen. 
»Vi må finde tilbage til det, vi er fælles om – at 
skabe den bedst mulige folkeskole«, sagde han.

KL-formanden lagde heller ikke skjul på, at 
der venter en stor opgave, når lærerkommissio-
nen senere på året afleverer sine anbefalinger: 

»Lad mig sige det tydeligt og klart, så det 
ikke er til at misforstå: Vi står 100 procent bag 
den aftale, vi indgik i Overenskomst 18. Vi ser 
frem til anbefalingerne, og vi agter at tage dem 
dybt alvorligt og bruge dem i de forhandlinger, 
der kommer. Og vi har allerede aftalt et forløb, 
der starter i begyndelsen af marts. Det bliver 
rigtig svært – men vi skal nå hinanden. Og vi 
har bedre forudsætninger end nogensinde for 
at lykkes. Vi kaster alle vores kræfter ind i Ny 
Start for at få det til at lykkes«, sagde Jacob 
Bundsgaard.

 
INTERNATIONAL LÆRERHILSEN: 
VERDEN HOLDER ØJE  
MED NY START
Danmarks Lærerforening og Ny Start-samarbej-
det står centralt i kampen for ikke bare ordentli-
ge arbejdsforhold, men også både lærere og ele-
vers grundlæggende demokratiske rettigheder. 
Sådan lød det fra generalsekretæren i organi-
sationen Education International, amerikaneren 
David Edwards, fra talerstolen på DLF’s kongres. 
Her kaldte han det »et formativt øjeblik«, da han 
i 2013 talte til foreningens kongres i Odense, 
hvor en stor del af publikum kiggede op på ham 
med to sæt øjne. Det ene i hovedet, det andet 
påtrykt trøjer sammen med teksten »Se mig i 
øjnene« med henvisning til den dengang nye 
konflikt med KL. 

KL’s formand,  Jacob 
Bundsgaard, ved 
siden af Lizette 
 Risgaard, formand 
for Fag bevægelsens 
Hoved organisation, til 
 lærernes kongres. 

  Se Danmarks Lærerforenings Folkeskoleideal på folkeskolen.dk/887334

Folkeskoleidealet – den korte version
I I folkeskolen undervises med 
udgangspunkt i skolefag, der 
repræsenterer fælles viden, som 
styrker elevernes udvikling og 
giver dem mulighed for at handle 
på baggrund af kundskaber, fær-
digheder og kritisk dømmekraft.

II I folkeskolen styrkes 
samfundets sociale sammen-
hængskraft ved, at alle elever 
uanset baggrund og forud-
sætninger mødes og udvikler 
 potentialer, drømme og forvent-
ninger til livet.

III I folkeskolen indføres ele-
verne i samfundets demokratiske 
principper gennem undervisning 
og aktiv deltagelse i klassens og 
skolens sociale strukturer.

IV I folkeskolen indføres ele-
verne i samfundets kulturer og 
værdier i og gennem tiden, de 
møder kulturel mangfoldighed og 
lærer at deltage i bærende fæl-
lesskaber.

V I folkeskolen opnår eleverne 
gennem undervisningen for-
ståelse for kulturelle og sociale 
værdier i verdenssamfundet og 
bliver derigennem inspireret til 
at kunne tage stilling og deltage 
aktivt i internationale sammen-
hænge og fællesskaber.

VI I folkeskolen mødes alle 
elever af ligeværd og retfær-
dighed, de udfordres og bliver i 
stand til at træffe reflekterede 
valg for deres videre liv og ud-
dannelse.

VII I folkeskolen leves det 
gode børneliv, hvor alle indgår i 
værdifulde relationer og fælles-
skaber og oplever en skoletid, der 
har værdi i sig selv.

VIII I folkeskolen møder ele-
verne en undervisning og sam-
værsform, der er mangfoldig, og 
som gennem forskellige arbejds-
former skaber rum for fordybelse, 
eksperimenter, samtale, undren, 
refleksion og erkendelse.

IX I folkeskolen har lærerne på 
baggrund af deres faglighed og 
professionelle dømmekraft an-
svaret for skolens undervisning 
og dannelsesopgave samt at 
bidrage til folkeskolens udvikling.

X I folkeskolen er der gensi-
dig respekt mellem politikernes 
ansvar for at fastlægge skolens 
formål og de fagprofessionelles 
råderum til at beslutte, hvordan 
formålet indfries og opgaverne 
udføres.

Niels Munkholm Rasmussen fra Odense Lærerforening havde 
et ændringsforslag med, da folkeskoleidealet skulle til afstem-
ning på kongressen. Men hans forslag blev ikke vedtaget.

Lizette Risgaard til lærerne:  
I gør en forskel
folkeskolen.dk/ 886508

FIK DU 
LÆST
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I mange år har Danmarks Lærerforening år 
efter år præsenteret flotte tal på bundlin-
jen. Så flotte tal, at foreningens egenka-

pital siden 2013 er forøget med 82 millioner 
kroner. Men ifølge foreningens forventninger 
vender kurven til næste år. Her vil et faldende 
medlemstal ifølge de økonomiske fremskriv-
ninger medføre et minus på 3,3 millioner 
kroner i driftsresultatet. 

Det fortalte formand Anders Bondo 
Christensen på kongressens sidste dag. Her 
fortalte han også, at foreningens økonomiske 
fremskrivning forudser, at den negative ud-
vikling vil vokse sig større, så der forventes 
et driftsunderskud på 24,8 millioner i 2024, 
fordi der forudses en medlemsnedgang på 
2.300 sammenlignet med i dag. De negative 
resultater vil ifølge beregningerne spise 70 
millioner af egenkapitalen – en reduktion fra 
243 millioner til 173 millioner.

Medlemsnedgangen skyldes ifølge forenin-
gen kommunale besparelser, at flere lærere er 
gået på pension eller har skiftet til et job på 
en fri- eller privatskole. 

Bondo: Minus er ingen katastrofe
Anders Bondo understregede dog, at forudsi-
gelserne kun bliver en realitet, hvis DLF ikke 
lykkes med at finde nye indtægtskilder eller 
steder at spare. 

»Det er ikke, fordi 173 millioner er nogen 
katastrofe«, sagde han fra talerstolen. »Men 
udviklingen er ikke holdbar, for hvis vi kigger 
endnu længere frem, så fortsætter den«.

På kongressen annoncerede lærerfor-
manden, at foreningen derfor næste år vil 
gennemgå organisationens økonomi: »Vi 
skal have en økonomisk gennemgang af hele 
hovedforeningen. Det skal vi have afsluttet 
i løbet af 2020 med henblik på at forbedre 
økonomien. Denne gang er de lavthængende 
frugter plukket. Derfor kræver det noget 
mere at finde nye håndtag at dreje på. Men 
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Danmarks Lærerforening forventer for første gang i lang tid røde 
tal til næste år. Anders Bondo varslede derfor en stor økonomisk gen-
nemgang af foreningens økonomi til næste år. 

Faldende medlemstal 
giver røde tal i DLF  
til næste år

T E K S T :   

A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  & 

S E B A S T I A N  B J E R R I L
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jeg garanterer for, at vi vil være opmærk-
somme på alle udgiftsområder for at se, om 
der er noget, der kan håndteres smartere«, 
sagde han og fortalte, at foreningen også vil 
kigge på muligheder for at forbedre sine ind-
tægtskilder.

Ny strategi på vej
På kongressen diskuterede foreningens 
delegerede, hvordan foreningen bliver gearet 
til en fremtid med færre kontingentindtægter. 
Som oplæg til debatten præsenterede ho-
vedstyrelsen drøftelser om en kommende ny 
strategi med tre pejlemærker: en sund øko-
nomi centralt såvel som lokalt, lige adgang til 
ydelser og kvalitet i sagsbehandlinger for alle 
medlemmer og et nærhedsprincip.

Resultatet af debatten blev, at hovedsty-
relsen fik mandat til at udarbejde en strategi 
for, hvilke opgaver der fremover skal løses 
i sekretariatet, og hvilke der skal forblive i 
kredsene. 
abr@folkeskolen.dk & bje@folkeskolen.dk
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Selv om den læringsmålstyrede under-
visning for længst er erklæret stendød, 
oplever mange lærere, at læringsmålene 
dominerer på deres skoler. Der er brug for, 
at KL og DLF i fællesskab yder aktiv døds-
hjælp, sagde Anders Bondo i sin beretning 
til Lærerforeningens kongres:

»Kommuner har investeret i lærings-
platforme koblet sammen med elektronisk 
baserede undervisningsmaterialer, der 
igen er koblet op på de mange tidligere 
obligatoriske læringsmål. Nogle kommu-
ner har svært ved at acceptere, at investe-
ringen måske er mere eller mindre spildt, 
og firmaerne bag platforme og undervis-
ningsmaterialer kæmper for at fastholde 
markedsandele. Begge dele er måske for-
ståeligt, men samtidig bekymrende. Vi må 
fastholde, at teknologien ikke skal styre 
undervisningen, og at alle elever har ret 

til en undervisning, der ikke er underlagt 
kommercielle interesser«.

Anders Bondo talte også om dilemmaet i 
de mange fondsmidler i skolen, hvoraf en stor 
del har været brugt til at understøtte netop læ-
ringsmålstyring. Og han tilføjede, at også dele 
af folkeskoleundervisningen er privatiseret:

»Sindrige selskabskonstruktioner gør, at 
det er mere end svært at følge pengestrøm-
mene i flere af disse firmaer. Som om det 
ikke er slemt nok i sig selv, forsøger firma-
erne at optimere økonomien ved at undgå 
overenskomster med de forhandlingsberet-
tigede organisationer eller ved at indgå 
overenskomster på et klart dårligere niveau 
end de kommunale overenskomster«, sagde 
Anders Bondo og pegede på, at DLF i fem 
år har forsøgt at tegne overenskomst med 
dagbehandlingsskolerne Sputnik. 
kra@folkeskolen.dk
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FORBEREDELSESTID I 
SEKS UD AF TI LOKALE 
ARBEJDSTIDSAFTALER  
51 ud af 81 lokale arbejdstidsaftaler sikrer på 
forskellig vis lærernes forberedelsestid, viser ny 
kortlægning fra DLF. Kortlægningen skal bruges 
som inspiration til lokale forhandlinger og til de 
centrale arbejdstidsforhandlinger – de såkaldte 
periodeforhandlinger, som KL’s og lærernes 
forhandlere begynder på i foråret. Det fortalte 
formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon 
Ørskov Madsen på kongressen. 

55 af aftalerne har bestemmelser, der hand-
ler om skoleårets planlægning. Langt over halv-
delen af aftalerne har bestemmelser, der handler 
om lærernes opgaveoversigt. 

»Det er helt tydeligt, at det, man leder ef-
ter her, er at skabe overblik, for overblik skaber 
et større overskud hos lærerne«, sagde Gordon 
Ørskov Madsen og pegede på, at kortlægningen 
viser, at der er hårdt brug for prioritering af opga-
verne på skolerne.

Hele 60 aftaler berører forholdene for nyud-
dannede lærere. Flere aftaler sikrer mentorord-
ninger og lavere undervisningstid for nye lærere.

»Det bidrager helt uden tvivl til, at der er flere 
ligesom jeg og mine venner, der kan se sig selv 
arbejde i den vigtigste samfundsinstitution, fol-
keskolen«, sagde Rasmus Holme, forperson for 
Lærerstuderendes Landskreds.

Men lokale aftaler gør det ikke alene, sagde 
formand for lærerne i Høje-Taastrup Heidi Yoma 
Rasmussen. KL’s overenskomsttopforhandler er 
borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler. Han 
har indtil nu ikke været indstillet på at forhandle 
en lokal arbejdstidsaftale. Heidi Yoma Ramus-
sen argumenterede for vigtigheden af en central 
arbejdstidsaftale, der dækker alle: 

»Den skal være central. Der er ingen vej uden-
om. I hvert fald ikke fra det perspektiv, jeg har. Det 
perspektiv, man får som en af de kredse, der læg-
ger hele sin arbejdsindsats i en kommune, hvor pe-
riodeforhandlinger og Ny Start ikke er i nærheden 
af at motivere arbejdsgiverne til forhandlinger«. 
mbt@folkeskolen.dk

Lærerforeningens kongres inviterede 
på forslag fra Anders Bondo Christen-
sen politikerne til »Skolemøde« som 
startskuddet til en bred samfundsde-
bat om, hvorfor vi holder skole. 

Bondo: 
De sidste rester af  
læringsmålstyringen  
skal have aktiv dødshjælp
Den læringsmålstyrede undervisning er for længst 
erklæret død, men der er økonomiske interesser på spil, 
fremhævede Anders Bondo i sin formandsberetning.

T E K S T :  K A R E N  R A V N

Forperson for Lærerstuderendes 
Landskreds Rasmus Holme sagde 
på kongressen tak til kredsene for 
at tænke på nye lærere i aftalerne.
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R E D  
M U S L I N G E R N E

De flere meter lange 
strømper med muslinger skal 

hives op, så eleverne kan fjerne 
alle de geleagtige søpunge, der har 
invaderet strømperne. Søpungene 

smides tilbage i vandet, og på 
platformen skal eleverne passe 

på ikke at glide.

 
E T  L Æ N G E R E  

F O R L Ø B
Dansklærer Nanna Corfixen 

Klint-Rosenfeldt og matematik-
lærer Morten Rasmussen er med 
3.c på havnen denne formiddag. 

Klassen har tidligere været på 
havnen og se på krabber og til-

berede suppe med krabber 
fra fiskehandleren.

F O T O G R A F E R E T
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Hundested Skole har en maritim skolehave i havnen, hvor de 
dyrker muslinger. Ofte må eleverne redde muslingerne fra de 
geleagtige søpunge, der elsker at spise de små skaldyr. 3.c har 
forberedt besøget hjemme i klassen i natur/teknologi-timerne. 
Dagen slutter med muslingesuppe på havnen.

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

I  H U N D E S T E D  
D Y R K E R  E L E V E R N E  
M U S L I N G E R
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K L A P  
E N  F I S K

Den store platform i Hundested 
Havn har også bassiner med krab-

ber, fisk og søstjerner. Samtidig 
med 3.c er en børnehaveklasse fra 

Ramløse Skole på besøg for at 
studere krabber og røre ved 

søstjerner.

I N  R E A L  L I F E
På trappen har eleverne sid-

det og hørt om muslingernes liv. 
En elev fortæller sin lærer, at det er 

en meget anderledes natur, end hun 
er vant til. »Hvad er du da vant til?« 

spørger Nanna Corfixen Klint-
Rosenfeldt. »At se det i fjern-

synet«, svarer eleven.

E T  M Æ R K E L I G T 
V Æ S E N

»Jim, vi har fundet et meget 
mærkeligt dyr«, råber et par 

drenge. Jim Karlstøm Jensen er 
naturfagslærer og har en del af sin 
undervisning i den maritime sko-

lehave. Han kommer hen for 
at kigge på væsnet. Det 

er en børsteorm.
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S T R Ø M P E N  
E R  R E N S E T
Laura tjekker muslin-
gestrømpen og binder 
knude på den. Strømpen 
indeholder nu blot små 
muslinger og larver, der 
skal vokse sig større i 
»haven«.
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Forholdet mellem skolen, dannelse og fag har 
altid været kontroversielt. Forholdet har til 
tider endda haft trange kår. 

For nogle er dannelsesbegrebet alt for ab-
strakt og langhåret til, at det kan sige noget 
om elevernes læringsprocesser. Vi lever i en 
innovativ tid og med nye digitale mulighe-
der. Derfor hører dannelse ikke specifikt til 
i skolen. Det har mere en klang af fortiden, 
støvede værdier og en stivnet faglighed. Skal 
man for alvor gøre noget for børns læring, 
skal man droppe dannelsessnakken og se 
fremtidens nye læringsformer i øjnene. 

For andre er dannelse helt centralt og 
udtrykker hele kernen i det at holde skole og 
undervise i skolens fag. Her er man træt af 
læringsmålstyring og ser fagene og lærernes 
professionelle dømmekraft i et langt mere 
normativt orienteret perspektiv. Derfor skal 
skolen, fag og dannelse ses i en tæt relation. 
Uden dannelse mister skolen sin egentlige 
betydning. 

Positionerne er trukket op, indimellem 
for hårdt. Hvor den ene position gør op-
mærksom på, at dannelse kan overophede 
skolen, hvis den bliver for idealiseret, gør 
den anden position opmærksom på, at un-
dervisningen bliver tilfældig og alt for meka-
nisk og teknisk uden en normativ ramme.

Som ofte i pædagogikken og didaktikkens 
historie ligger sandheden et sted i midten. 
Ikke i en lunken midte, som alle kan slutte 
op om og være tilfredse med, men en midte, 
der har blik for, at begge positioner faktisk 
kan have ret og uret på samme tid. Derfor 
kan det være nødvendigt at se lidt nærmere 
på, hvad skolens og fagenes dannelsesbidrag 
egentlig er, og hvordan fagene reelt bidrager 
til elevernes lære- og dannelsesprocesser. 

De spørgsmål har en række dygtige fag-
didaktikere og uddannelsesforskere stillet 
i bogen »Dannelse i alle fag«. Antologien 
er et samarbejde mellem Danmarks Lærer-
forening (DLF) og forlaget Dafolo. Gennem 
forskellige bidrag viser bogens forfattere, at 
skolens dannelse sker gennem fagene, og at 
netop de forskellige fag bringer forskellige 
dannelsesprocesser i spil. 

Tiderne skifter
Bogen er på sin vis et godt eksempel på, at 
tiderne er skiftet, og at vi igen taler meget 
mere eksplicit om skolens brede sociale hori-
sont, om skolens formål, fagenes dannelse og 
undervisningen.

I alt for lang tid har diskussionerne kred-
set om effekt og styring, således at de større 

Sammenhængen mellem læring og dannelse har for længe været gledet ud af den  
uddannelsespolitiske dagsorden. Men debatten om skolens og fagenes dannelsesbidrag 
er nu tilbage, skriver de to kronikører.

Støv dannelse af  
og sæt den i kendte 
og nye former

sammenhænge og konkrete pædagogiske 
betydninger har mistet deres pædagogiske 
og didaktiske relevans. Det er, som om 
læringsdiskursen er blevet en ensidig effekt-
diskurs, mens dannelsesdiskursen mere og 
mere har mistet sin didaktiske betydning. At 
læring og dannelse hænger sammen og ikke 
kan undvære hinanden, er gledet ud af den 
uddannelsespolitiske dagsorden og derfor 
også gledet mere og mere ud af lærerværel-
sets frugtbare diskussioner. 

At lære at læse, skrive og regne er ikke 
blot teknikker, der er nødvendige at lære som 
nyttige og funktionelle færdigheder, men også 
veje ind i en skrivende og symbolsk kultur. 
Den, der lærer at læse, får på en måde hele 
verden repræsenteret én gang til og i stadig 
gentagelse og fornyelse. Og fagene i skolen er 
ikke blot udtryk for en eller anden tilfældig 
læreplan, men dannelsesnøgler til at forstå 
egne erfaringer i et langt større perspektiv. 

Børn står og lever midt i verden, men det 
er umuligt direkte at se dens grundlæggende 
opbygning og orden. At se, forstå og handle 
i verden gennem dansk, biologi, idræt eller 
billedkunst udvider deres primære erfarin-
ger og medvirker til, at de lærer at se sig selv 
og de andre i et langt større perspektiv. 

Ingen har dannelsesmonopol 
Børn dannes i mange relationer som for ek-
sempel i familien, fritiden og gennem kulturen. 
At se skolen som den eneste dannelsesfaktor 
i børns liv og i samfundet ville være at gøre 
skoledannelse til den egentlige dannelse. Det 

KRONIK
ALEXANDER VON OETTINGEN,  
DR.PÆD. OG PROREKTOR  
VED UC SYD

LENE TANGGAARD,  
CAND.PSYCH., PH.D. OG PROFESSOR  
I PÆDAGOGISK PSYKOLOGI  
VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION, 
AALBORG UNIVERSITET
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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har en rådgivningsgruppe under Under-
visningsministeriet udarbejdet en række 
centrale anbefalinger, som fremover skal 
lægges til grund for vejledningerne for Fælles 
Mål. Ét centralt aspekt i anbefalingerne er, at 

lærernes didaktiske frihed og skolens for-
mål skal være langt tydeligere i vejlednin-

gerne fremover. Uden formål og frihed 
ingen dannelse. 

Danmarks Lærerforening har gen-
nem flere år arbejdet på at formu-
lere lærernes folkeskoleideal, hvor 
ét af idealerne netop også peger på 
fagenes dannelsesperspektiv. 

Både de ministerielle anbefalin-
ger og DLF’s skoleidealer kan på-
minde lærerne og skolelederne om 
ansvaret for at se undervisningen og 

hele skolens samvær i et meget mere 
dannende perspektiv. Så bliver det 

væsentligt at kunne præcisere, hvordan 
fagene målrettet bidrager til elevernes 

dannelsesprocesser, og hvordan en skole-
kultur ser ud, der repræsenterer en fælles 
dannelseshorisont. 

I forholdet mellem skolen, dannelse 
og fag ligger spændende diskussioner. 

Nogle er kendte i den pædagogiske 
og didaktiske idehistorie, men 
andre er nye, fordi verden foran-
drer sig. Derfor er det vigtigt, at 
lærerne og lederne tager dannel-
sesbegrebet tilbage igen helt ind i 

skolen og undervisningen. Støver 
dannelsen af og sætter den i kendte og nye 
former. 

Illustration: Peter Berke

nu end dengang. Det gælder også for idræt 
og kristendom. Nye fag kommer gudskelov 
til som for eksempel teknologiforståelse eller 
håndværk og design. 

Men uanset fagenes forandringer og sam-
fundets innovation skal eleverne stadig dan-
nes ind i en verden af betydning, og deres 
individuelle interesser skal dannes ud og der-
med blive til. Derfor er skolens dannelse ikke 
noget eksplicit for de få, men for alle elever. 

Didaktisk frihed og skolens ideal
I lyset af den uddannelsespolitiske udvikling 

ville ingen nok bryde sig om, da dannelse ikke 
stopper med skolen, men fortsætter hele livet. 

På en måde kan man sige, at det fantasti-
ske ved dannelsen er, at den ikke ejes af no-
gen, og at ingen derfor har monopol på den. 
Dens kraft ligger i dens almenhed. 

I skolen sker dannelsen på en særlig 
måde ved at være sammen om en række 
centrale fag og fagligheder. Eleverne under-
vises dannende gennem fagene. Men fag og 
fagligheder er ikke statiske størrelser. De for-
andres i og gennem tiden. Man underviser 
i dansk og matematik på anderledes måder 

Læs mere
MERE OM »DANNELSE I ALLE FAG«
Når »Dannelse i alle fag« udkommer 22. 
oktober, kan du læse anmeldelse af og et 
kapitel fra bogen på folkeskolen.dk
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Folkeskoleidealet 
skal styrke  
folkeskolen

Vi har fået et folkeskoleideal. Det er profes-
sionens bud på et ideal for folkeskolen, 
lærernes bud. Det er netop blevet vedtaget 
på Danmarks Lærerforenings kongres. Et 
folkeskoleideal! Går I så bare rundt i jeres 
egen verden og opstiller idealer for den gode 
folkeskole? Hvad skal jeg bruge det til her på 
min skole, hvor vi er langt fra idealerne og 
forestillingen om den gode skole? Skulle I ikke 
lige tage at bekymre jer om det? Jo, netop. 
Og derfor skal vi have et folkeskoleideal. Vi 
har brug for at fortælle hinanden og hele 
omverdenen, hvorfor vi holder skole, hvad 
der er god skole, og hvad vi vil med skolen 
som samfund. Vores folkeskoleideal er det 
hidtil mest gennemtænkte og gennemarbej-
dede, det mest overbevisende bud på, hvad 
der er skolens opgave i samfundet. Derfor er 
det også et strategisk redskab, der kan bruges 
som fundament, når vi diskuterer nationale 
test i folkeskolen, inklusion, ny arbejdstidsaf-
tale, digitalisering og meget mere. Alt det skal 
holdes op mod kompasretningen: Hvorfor 
holder vi skole, hvad er meningen med 
skolen? 

Hvordan kan vi så bruge folkeskoleidealet? 
Til debat i skolebestyrelsen, til drøftelse og 
inspiration i pædagogisk råd, eller hvad man 
nu har af muligheder for pædagogisk debat på 
sin skole. Det kan være afsæt til kredsarrange-
menter sammen med medlemmer, politikere, 
forældre og andre interessenter. Det skal 
bruges i debatmøder med folketingspartiernes 
undervisnings- og uddannelsesordførere. Det 
skal bruges på læreruddannelsen af de lærer-
studerende og af underviserne. Det er allere-
de præsenteret i en ufærdig form for en række 

politikere og skolefolk med stor anerkendelse 
fra de pågældende til følge. Nu skal det for 
alvor ud at leve blandt os selv og blandt 
skolefolk, politikere og alle, der interesserer 
sig for folkeskolen. Kongressen besluttede, 
at Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse 
skulle invitere KL’s Børne- og Undervisnings-
udvalg, Folketingets Undervisningsudvalg 
og repræsentanter for Skole og Forældre til 
konferencen Skolemødet. En invitation til at 
styrke den fælles drøftelse af folkeskolen, og 
hvordan vi kan styrke folkeskolen i fællesskab. 
Her vil vores folkeskoleideal også være et om-
drejningspunkt. Vores folkeskoleideal er ikke 
den eneste sandhed om folkeskolen, men det 
er professionens bud. Det skal styrke os som 
profession, og det skal styrke folkeskolen som 
samfundsbærende institution. 

Elevernes  
forhåbnings- 
fuldhed

›  Finn Gunst 
Pensioneret  
ungdomsvejleder og lærer

Folkeskolen var 12. september 
fuld af ny skolepolitik fra den nye 
regering. Undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil bebuder 
blandt andet et opgør med inklusi-
onsreformen fra 2012. Herudover 
vil hun afskaffe nationale test i de 
små klasser. Man kunne spørge 
om, hvorfor de ældre elever ikke 
også skal skånes for denne dyre 
tidsrøver, der stjæler god undervis-
ningstid. Det bør overvejes, hvad 
der kan sættes i stedet for disse 
dybt tvivlsomme test. Har det no-
get med Pisa-tyranniet at gøre?

Sammen med støttepartierne er 
ministeren med på bedre mulighe-
der for senere skolestart, hvor også 
forældrene får en vægtig finger 
med i spillet. Samtidig varsler mini-
steren et større råderum til lærerne 
hele skolepaletten rundt. 

Meget af dette peger på en bed-
re skole. Det fortjener brugerne. 
Og det er en enorm nødvendighed, 
hvis den danske folkeskole med 
kommende lavere klassekvotienter 
og tolærerordninger skal få flere 
uddannede (!) lærere til at vende 
tilbage til folkeskolen.

Med i tænketanken skal også, 
at Danmarks Tekniske Universitet 
har påvist, at indeklimaet i enormt 
mange skoler er elendigt, hvilket 
forringer indlæringen. På det felt 
er Danmark langt efter Norge og 
Sverige.

Efter den blå regering er der 
meget skidt under gulvtæppet. God 
arbejdslyst til Socialdemokratiet, SF, 
Enhedslisten og Radikale Venstre.

Vi har brug for 
at fortælle hin-
anden og hele 
omverdenen, 
hvorfor vi hol-
der skole, hvad 
der er god skole, 
og hvad vi vil 
med skolen som 
samfund.

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR OVERENSKOMSTUD-
VALGET I DLF 
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Læreruddannelsen 
svigter lærerne

›  Helene Østergaard Christensen 
Lærer på Bagsværd Skole

Læreruddannelsen svigter lærerne, 
når den ikke blander sig i debat-
ten om arbejdstid. Virkeligheden i 
skolerne står i skærende kontrast til 
indholdet i læreruddannelsen, og 
uddannelserne må enten tilpasse 
deres indhold til virkeligheden eller 
hjælpe lærerstanden i kampen for 
bedre vilkår.

Halvanden måned inde i et nyt 
skoleår kan jeg konstatere, at intet 
har ændret sig:

En lærer møder ind klokken 7.20, 
sætter sig ved sit bord og åbner vej-
ledningen til »Den første læsning«. 
Teksten skimmes, og hun tager hur-
tige noter. 20 minutter senere går 
hun ind i klassen, så hun klokken 
7.50 kan åbne døren for eleverne. 
Herfra går dagen slag i slag; med 
undervisning og møder. Klokken 15 
forlader hun skolen. Hun har for-
beredt sig 20 minutter og undervist 
fire timer.

Takket være den grundige vej-
ledning til »Den første læsning« kan 
det faktisk gennemføres. Problemet 
er bare, at vi på uddannelsen fik at 

vide, at den måde at undervise på er 
utilstrækkelig.

På læreruddannelsen lærer vi at 
forholde os kritisk til læremidler og 
redidaktisere alt, vi møder. I skolens 
virkelighed er vi afhængige af at 
lægge den kritiske sans til side og 
anvende lærervejledninger uden at 
blinke, hvis vi skal komme igennem 
dagen.

Derfor står lærerne hver dag i en 
virkelighed, hvor vi reelt ikke kan 
bruge vores uddannelse.

Vi tilpasser undervisningskvali-
teten til en virkelighed med for lidt 
tid til forberedelse, men vi kunne 
også stå sammen om at tilpasse vir-
keligheden, så der igen er tid til god 
undervisning.

Vi har brug for læreruddannel-
sens stemme i denne kamp.

Underviserne på læreruddannel-
sen er ekspertstemmen i debatten. 
De ved, at det kræver tid, refleksion 
og kritisk sans at lave god undervis-
ning. Derfor svigter de, når de ikke 
blander sig i debatten om lærernes 
arbejdstid. 

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.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,billige 
studieture til Tyskland 

fra kr. 665,-

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus, tog eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur. Prisen for 
tog er baseret på fritransport med DSB til enten Padborg eller Rødby. For 
mere info. om priserne - se www.benns.dk/studietur. 

Tog 4d/3n  Bus 3d/2n  Fly 4d/3n

725,-  685,-  895,-

Tog 5d/4n Bus 6d/3n  Fly 5d/4n

2.586,-  1.615,-  2.298,-

BERLIN

Tog 4d/3n  Bus 3d/2n  Rutebus 4d/3n

765,-  820,-  995,-

HAMBORG

MÜNCHEN

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

Naturfag på Danmarks 
Jernbanemuseum
Vi tilbyder interessante læringsforløb 
i autentiske rammer. Vi har fokus på 
jernbaner og lokomotivers udvikling, 
forudsætninger og fremtid.

Museet er åbent alle dage. 
Nabo til Odense Station.

Dannebrogsgade 24  •  5000 Odense C
T 66136630  •  uvj@jernbanemuseet.dk

Nyhed 
Book

et forløb på 
jernbane-
museet.dk
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TEKST: STINE GRYNBERG 
FOTO: THOMAS ARNBO

»Der er forskel på at lege demokrati og så at være en skole, hvor eleverne 
har reel medbestemmelse. Skolen skal være reelt demokratisk, hvis den 
skal danne eleverne til et demokratisk samfundsliv. I Danmark har vi en 
forestilling om, at vi er særligt gode til at udvikle aktive medborgere, men 
forskningen på området viser, at det slet ikke er tilfældet. Børn orienterer 
sig ikke efter at være aktive medborgere. Måske skyldes det, at vi ikke er så 
gode til at inddrage eleverne i skoledemokratiet, som vi selv går og tror. 

Jeg har haft samme oplevelse som kontaktlærer for elevrådet: Det ender 
ofte med, at det bliver de voksne, der iscenesætter tingene, og det kommer 
til at handle om hygge og sjove events. Men hvis man skal dannes til demo-
krati, skal man arbejde med ytringsfrihed og medbestemmelse.

På Lindevangskolen arbejder vi med to modeller, der skal styrke børns 
muligheder for at argumentere for de ting, der optager dem, og bringe dem 
tættere på beslutningsmagten: talerummet og demokratisk klassemøde.

Talerummet går ud på, at eleverne skriver korte taler om et selvvalgt 
emne. Klasserne vælger så den bedste tale til at konkurrere mod nogle an-
dre klassers bedste taler. Et dommerpanel finder en vinder. Efterfølgende 
skal talerne op at hænge på skolen. Vi oplevede blandt andet en dreng fra 3. 
klasse fortælle om, hvor hårdt mobning føles for den, det går ud over. Det 
var en vigtig tale og en stærk oplevelse.

Demokratisk klassemøde er en aktivitet, hvor man klassevis diskuterer 
og stemmer om, hvad der skal tages op på elevrådsmødet. Elevrådet vælger 
så blandt de sager, klasserne har med, tager sagen med til ’demokratirådet’, 
hvor også skolelederen og et par lærere sidder. Her skal de oprindelige for-
slagsstillere præsentere deres sag og se, om der kan findes en løsning.

Vi havde for eksempel nogle drenge, som var lidt i opposition til skolen, 
der kom med en kritik af madordningen. Det handlede blandt andet om, at 
maden ikke var pakket ordentligt ind, og det syntes de var ulækkert. Løs-
ningen blev, at der blev indgået en aftale om, at man skulle tage et billede af 
den ulækre mad og sende det til skolelederen, så han kunne handle på det.

Eksemplerne viser, at eleverne kan komme til at opleve, at det nytter 
noget at engagere sig, når de kan se, at det gør en forskel«. 
sga@folkeskolen.dk 

Skolen er slet ikke  
så demokratisk,  
som vi tror«

 

Martin Johansen har 
været med til at starte 
initiativet Demokrati 
i skolen, der styrker 
børns mulighed for at 
være aktive medbor-
gere i deres skoleliv,

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

Martin Johansen er 45 
år og uddannet lærer med 
linjefag i musik og kristen-
dom. Han har desuden en 
kandidat i pædagogisk 
sociologi med speciale i 
medborgerskab. 
Martin Johansen har i 
alt 13 års erfaring som 
kontaktlærer for elevrådet 
på henholdsvis Nyboder 
Skole i København og 
Lindevangskolen på Frede-
riksberg, hvor han arbejder 
i dag.  

Læs mere om initiativet 
og se det gratis under-
visningsmateriale på 
demokratiiskolen.dk

»
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Vent på evalueringen. Sæt testene i bero nu. Lad nu testene virke, til 
evalueringen kommer. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra politikere 
i folkeskoleforligskredsen på børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theils (Socialdemokratiet) udmelding om, at hun nu 
starter et forløb med partierne bag folkeskoleforliget for at kigge på, 
hvad der kan træde i stedet for de udskældte test.

Dansk Folkepartis medlem af Folketingets undervisningsudvalg 
Alex Ahrendtsen kalder udmeldingen grotesk: »Det er fuldstændig tå-
beligt at melde ud, at man vil have et nyt system, før man overhovedet 
ved, hvad der er galt. Vi får en evaluering i januar måned«, siger han: 
»Lad nu forskerne blive færdige med deres arbejde, og så kan vi finde 
ud af, hvad der skal gøres«.

Også Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, mener, at 

man må vente på evalueringen af de nationale test, som Styrelsen for 
It og Læring (Stil) og forskningsinsituttet Vive står for.

På Facebook opfordrer Pernille Rosenkrantz-Theil lærere og andre 
til at byde ind og fortælle, hvad de mener er godt og skidt ved de na-
tionale test: »Vi ønsker at afskaffe de nationale test i de mindste klas-
ser og generelt nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Det kræver 
grundige overvejelser og inddragelse af elever, forældre, ledere, lærere 
og partierne bag folkeskoleforliget. Det arbejde sætter jeg som mini-
ster i gang nu. Lad mig høre, hvad I mener, der har været godt og skidt 
ved de nationale test«.

Ifølge Undervisningsministeriet forventes hele processen frem 
mod et nyt, varigt testsystem at vare cirka halvandet år.  
mbt@folkeskolen.dk, ebm@folkeskolen.dk

Svær vej for 
ministeren 
mod et nyt 
testsystem

2. oktober 2019 | kl. 16.44

Lang næse til præmiepuljeskoler: Ny minister stopper puljen før tid
Lige meget hvordan jeres elever klarer sig 
ved næste sommers afgangseksamen, får I 
ingen økonomisk belønning.
     Sådan lyder det pludselig fra børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil (Socialdemokratiet), samme dag som 
regeringen har fremlagt sit finanslovsudspil.
     »Skolepuljen belønner alene det afslut-
tende resultat og ikke den forudgående 

indsats, og enkeltelever og lærere kom-
mer dermed til at stå med ansvaret for, om 
skolen får en pengepræmie eller ej. Derfor 
vil regeringen ikke fortsætte denne pulje-
styring af folkeskolen«, siger ministeren på 
ministeriets hjemmeside.
     Af nyheden fremgår det også, at 48 sko-
ler dette efterår får 1,3-1,5 millioner kroner 
efter puljens andet år. Præmiebeløbet løber 

i alt op på 64 millioner. I puljens første år 
blev der i alt udbetalt 84,5 millioner.
     Det vil sige, at der umiddelbart kun er 
blevet udbetalt omkring 30 procent af den 
oprindeligt udlovede halve milliard kroner. 
Af ministeriets nyhed fremgår det, at de 
resterende penge »skal omprioriteres og i 
stedet anvendes til andre politiske priorite-
ringer«. 

25. september 2019 | kl. 12.23

Ministerens udmelding om, at 
der skal et helt nyt system til, får  
hårde ord med på vejen fra  
forligskredsen. Til trods for regeringens ambition om at afskaffe de nationale 

test for de mindste klasser må elever og lærere forberede sig 
på at gennemføre testene som normalt efter nytår.

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Ritzau Scanpix
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Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i januar legater 
á kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2019

Motiveret ansøgning bilagt 
nødvendig dokumentation 
sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

Læs mere på
www.odenselaererforening.dk

30. september 2019 | kl. 14.26

Efter ni måneder som madmor 
hos filmselskabet Zentropa 
vendte Britte Møller tilbage 
til skolen. Og søndag den 29. 
september var det hende og 
4.c, der klippede båndet til den 
ny metro ved Enghave Plads i 
København, fordi glade foræl-
dre havde indstillet hende. 

Da hun var fyldt 50, valgte 
hun at sige op efter ti år som 
lærer på Avedøre Skole. »Et 
halvt år før jeg sagde op, var jeg sygemeldt 
med stress en måned. Det var hårdt hele 
tiden at skulle stå på mål for nogle beslut-
ninger, som jeg ikke kunne være en del af«, 
siger hun. 

Tiden i Zentropas køkken gjorde det 
dog klart for Britte Møller, at hun skulle 
være lærer, men at det måtte blive på en ny 

måde: »Det at få afstand til skolen gjorde, 
at jeg blev klar over, hvad det er for nogle 
ting, der slider, og hvad der nærer mig ved 
lærerlivet. Jeg næres af undervisning, fed 
forberedelse og inspiration fra forældre, 
elever og kolleger. Og så må jeg lægge det 
der brokkehoved væk – for det slider«. 
mbt@folkeskolen.dk

Lærer vendte tilbage til folkeskolen 
og blev udpeget til at åbne metroen

2. oktober 2019 | kl. 11.40

Regeringens finans-
lovsudspil uden  
skolemilliard

Den socialdemokratiske rege-
ring har fremlagt sit finans-
lovsudspil, der skal danne ram-
merne for finanslovsforhandlin-
gerne. I skoleverdenen har det 
været ventet med stor spæn-
ding, om regeringen har lyttet 
til sine tre støttepartier, der har 
ønsket én ekstra årlig milliard 
til folkeskolen. Milliarden er ikke 
umiddelbart at finde i regerin-
gens forslag. I stedet har rege-
ringen afsat 2,1 milliard kroner, 
der ifølge udspillet kan bruges 
på blandt andet »velfærd«.

1. oktober 2019 | kl. 10.30

Kurven vender:  
Lidt flere børn går  
børnehaveklassen om

Nye tal fra Undervisningsministe-
riet viser, at 2,6 procent af elever-
ne gik børnehaveklassen om sidste 
skoleår. Tallet dækker omgængere 
både i folkeskolen og på de frie 
grundskoler. I skoleåret 2017/18 
var tallet 2,3 procent. Formand for 
Børnehaveklasseforeningen Pia 
Jessen mener, at det er vigtigt at 
holde øje med stigningen: »Vi skal 
være meget opmærksomme på, 
at vi sørger for, at børnene får en 
god skolestart. Det, vi oplever, er, 
at hvis børnene er for unge, når de 
starter, kan det være svært«.

19. september 2019 | kl. 12.30

Nyt udspil: S vil gøre  
det forbudt at ryge  
i skoletiden

For første gang i 20 år steg antal-
let af danske rygere sidste år. Re-
geringen har i dag præsenteret en 
handleplan, der skal forhindre flere 
i at starte med smøgerne. Her vil 
man blandt andet gøre det forbudt 
at ryge i skoletiden for grundsko-
leelever og indføre landsdækkende 
forbud mod rygning på uddan-
nelsesinstitutioner, der har optag 
af børn og unge under 18 år. Det 
indgår i en plan med ti forslag, som 
kan ses på Sundheds- og Ældre-
ministeriets hjemmeside.

24. september 2019 | kl. 22.20

Rekordfå elever bevæger 
sig nok i folkeskolen

Kun lidt over halvdelen af folke-
skolerne landet over indfrier refor-
mens krav om tre kvarters daglig 
bevægelse i skoletiden, konklude-
rer en ny undersøgelse fra Dansk 
Skoleidræt og TrygFonden. 58 
procent af de adspurgte folkesko-
ler svarer i undersøgelsen, at deres 
elever får 45 minutters bevægelse 
i løbet af skoledagen, og det er det 
dårligste resultat i løbet af de fire 
år, parterne har foretaget de årlige 
målinger på bevægelse i skolen. 
Skolelederforeningen kalder un-
dersøgelsens metode for »fuld-
stændig ubrugelig«.

Så meget svinger karaktererne  
fra kommune til kommuneFIK DU  

LÆST: 

Foto: Bibi Lyndrup Nørgaard
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27. september 2019 | kl. 06.55

»Undervisningen tilrettelægges i vidt omfang ud 
fra, hvad læremidlerne lægger op til«, konkluderer 
Andreas Rasch-Christensen, Jens Rasmussen og 
de øvrige forskere bag en ny følgeforskningsrapport 
om ti skolers brug af Fælles Mål i dansk og mate-
matik. Rapporten følger op på en tidligere rapport 
fra de samme skoler, og lærerne stoler nu i højere 
grad på, at læremidlerne er tilpasset Fælles Mål.

Men det store brug af portaler og andre indkøbte 
læremidler betyder også, at forskerne ikke har set 
ret mange mere alternative undervisningsformer ved 
deres besøg på de ti skoler. Det begrunder lærerne 
med, at læremidlerne ikke lægger op til alternative 

undervisningsmetoder, og at lærerne simpelthen ikke 
har tid til selv at planlægge alternative forløb inden 
for den tid, de har til rådighed.

»Vi har været i en situation, hvor rammerne om-
kring lærernes undervisning har været under pres. 
De har ikke just fået færre opgaver – mange har fået 
flere undervisningstimer, plus at der er kommet an-
dre opgaver oveni som for eksempel inklusion, og så 
er læremidler i den pædagogisk didaktiske tradition 
en naturlig del af undervisningen, som i en situation, 
hvor man er presset på tid, kan få uforholdsmæssigt 
stor betydning«, siger Andreas Rasch-Christensen. 
kra@folkeskolen.dk

Lærere satser på, at læremidlerne 
matcher Fælles Mål

T E M A  F Ø L G E F O R S K N I N G

Kender du et barn med en sag i kommunen 
eller Familieretshuset?
Hjælp barnet med at få en gratis bisidder 
til børnesamtalen. Ring tlf. 35 55 55 59 eller 
besøg: www.børnsvilkår.dk/bisidning

“Bisidderen hjalp mig med at sige alt 

det, der var svært at få sagt og hun 

fortalte mig, hvad der skulle ske”

Caroline, 11 år

Annonce i folkeskolebladet.indd   1 02/10/2019   11:33 AM
Untitled-1   1 02/10/2019   13.55
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27. september 2019 | kl. 07.00

Kommunerne fastsætter flere resultatmål for skolerne, 
men der ses ingen sammenhæng til elevernes trivsel 
og faglige resultater. Det fremgår af en ny rapport fra 
Vive – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

Vive har som et led i Undervisningsministeriets 
evaluerings- og følgeforskningsprogram undersøgt 
kommunernes styring af folkeskolen fire år inde i folke-
skolereformen. Siden 2014 er mål- og resultatstyring på 
kommunalt niveau øget. Kommunerne fastsætter flere 
resultatmål og følger i stigende grad op på dem i dialog 
med skolerne ved flere gange årligt at afvikle »systema-
tiserede samtaler mellem forvaltning og skoler med af-
sæt i data om elevernes faglige resultater og trivsel«. 

Men forskerne bag rapporten har ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem kommunernes brug af mål- og 
resultatstyring og elevernes læring og trivsel. Det kan 
ifølge rapporten hænge sammen med, at der heller 
ikke er nogen sammenhæng mellem kommunernes 
mål- og resultatstyring og skoleledernes brug af mål- 
og resultatstyring eller lærernes brug af data i deres 
samarbejde. For selv om rapporten viser, at kommu-
nerne i højere grad end tidligere fastsætter resultatmål, 
tyder rapportens kvalitative interview på, at »skolerne 
er mindre systematiske i deres opfølgning på elevernes 
faglige resultater og trivselsmålinger«. 
ebm@folkeskolen.dk

Foto: Louise Thrane Jensen

Ingen sammenhæng mellem  
målstyring og elevernes resultater

Vidste du, at du som forsikringstager 
i Lærerstandens Brandforsikring er 
medejer af dit forsikringsselskab? 

Hos os er man ikke bare en kunde, men 
et medlem med en demokratisk stemme.

Dit og de andre medlemmers ejerskab  
varetages af 45 delegerede i LB Foreningen, 
der er hovedaktionær i LB Forsikring, som

  

består af Lærerstandens Brandforsikring, 
Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

Netop nu er det muligt for medlemmer i 
postnummer 1000-3690 at stille op som 
kandidat og blive en af de delegerede i  
LB Foreningen. 

Læs mere på www.lbforeningen.dk/valg

Vil du være med til  
at præge fremtiden i 
vores forsikringsfællesskab?

valgannonce_2019 - folkeksolen 192x118mm.indd   1 24-09-2019   09:11:00
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Danmarks Lærerforening har 
mistanke om, at ikke alle flygt-
ninge- og migrantbørn får opfyldt 
deres retskrav i forhold til under-
visning i dansk som andetsprog. 
Derfor sætter DLF en kortlægning 
af området i gang.  

»Der er nogle alarmknapper, der blinker«, 
siger Jeanette Sjøberg, formand for under-
visningsudvalget i Danmarks Lærerforening 
(DLF). Det er meldinger fra forskellige 
lærerkredse, som får undervisningsudvalget 
til at tvivle på kvaliteten af den undervisning, 

som danske folkeskoler tilbyder flygtninge- og 
migrantbørn.

Derfor planlægger udvalget nu at iværk-
sætte en kortlægning af den første undervis-
ning, som flygtninge- og migrantbørn i den 
undervisningspligtige alder modtager i Dan-
mark – hvad enten den foregår i modtageklas-
ser eller direkte i almenklasser. 

»Der er kredse, der rapporterer, at der 
rundtomkring i kommunerne bliver lavet alle 
mulige forskellige ordninger, underforstået 

Nu skal undervisning af  
flygtningebørn kortlægges

TEKST ERIK BJØRN MØLLER

FOTO THOMAS ARNBO
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folkeskolen.dk/fag
VÆR MED I  
FÆLLESSKABET
Netværket Dansk som andetsprog er 
for alle, der underviser i dansk som 
andetsprog eller har interesse for un-
dervisning af flersprogede elever og 
nyankomne. I det faglige netværk får 
du ny faglig viden og inspiration til 
din undervisning. 

folkeskolen.dk/dsa

at man faktisk ikke er sikker på, at eleverne 
får deres retskrav opfyldt i forhold til den 
undervisning, de skal have. Der er helt klart 
noget, der tyder på, at det ikke går så godt. 
Om det så er forskellige former for kreativitet, 
der udøves, eller om det alt sammen handler 
om økonomi, det vil vi gerne prøve at blive 
klogere på«, siger Jeanette Sjøberg.

Hun oplyser, at temaet også var på dags-
ordenen på lærernes verdenskongres i Bang-
kok, hvor kolleger fra adskillige lande gjorde 
opmærksom på, at de havde problemer på 
området på grund af flygtningesituationen 
verden over.

»Og herhjemme kan vi altså også genkende 
det. Det, vi hører om, handler om elevernes 
retskrav i forhold til basisundervisning og 
supplerende undervisning – at eleverne enten 
ikke får tilbudt det, de har krav på, at det ikke 
er godt nok, eller at det foregår under nogle 
mærkelige konstruktioner«, siger Jeanette 
Sjøberg.

Undervisningsudvalget vil nu undersøge, 
om for eksempel Undervisningsministeriet 
eller organisationen Børns Vilkår vil være 
interesserede i at indgå som partner i en kom-
mende undersøgelse på området.

Fokus på undervisning og pædagogik
Lærer Monica Edelmann er koordinator for 
modtageklasserne på Bavnehøj Skole i Køben-
havn, og hun hilser den kommende kortlæg-
ning af området velkommen.

»En kæde er jo ikke stærkere end dens sva-
geste led, og det går ud over alle, hvis vores 
nyankomne elever ikke får den sprogstøtte, 
de har behov for. Jeg er sikker på, at der vil 
vise sig at være store kommunale forskelle. 
Mange steder er der ikke længere noget, der 
hedder modtageklasser«, siger hun.

Monica Edelmann lægger ikke skjul på, 
at hun er tilhænger af modtageklasser eller 
-hold.

»Så får man som nyankommet elev den 
undervisning, man har behov for, i basis-
dansk af kvalificerede lærere – samtidig med 
at man bliver tilknyttet den almene under-
visning, enten med det samme eller på lidt 
længere sigt«, siger hun.

Også Bergthóra Kristjánsdóttir, der er lek-
tor i tosprogethed og dansk som andetsprog 
på Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse (DPU), bakker op om en kortlæg-
ning af området. Hun slår fast, at Danmarks 
Lærerforenings mistanke om, at ikke alle 
flygtningebørn får deres retskrav på undervis-
ning, er velbegrundet.

»Vi ved, at de som elevgruppe rangerer 
lavere på de forskellige parametre, som de 
bliver målt på, end majoritetseleverne«, un-
derstreger hun.

Hun påpeger, at man herhjemme har 
tænkt i strukturer og løsninger, der har været 
rettet mod dels forældrene, dels forskellige 
former for organisering, men aldrig i det pæ-
dagogiske indhold i skolen:

»Det, jeg ser som det hele store problem, 
er, at vi har talt alt for lidt om pædagogik. I 

stedet har vi talt om forskellige måder at or-
ganisere os på – eksempelvis om hvor mange 
procent tosprogede elever man kan tåle. Også 
politikerne taler om en procentgrænse – nem-
lig på 30 procent«, siger Bergthóra Kristjáns-
dóttir.

Og det er et helt forkert fokus, understre-
ger DPU-lektoren. Hun mener, at fokus bør 
flyttes over på, hvad det er for nogle under-
visningstilbud, der skal gives til disse børn.

»Når jeg taler om pædagogik, så siger jeg, 
at noget af det mest centrale er at tilbyde 
undervisning i forhold til elevers sproglige 
og kulturelle forudsætninger og viden om 
verden. Og du vil ikke finde nogen i Danmark, 
der ikke vil godtage, at det er den pædago-
giske grundregel. Men når vi kommer til de 
tosprogede elever, så gælder det bare ikke«, 
siger Bergthóra Kristjánsdóttir. 
ebm@folkeskolen.dk

Monica Edelmann, koor-
dinator for modtageklas-
serne på Bavnehøj Skole 
i København, er bekymret 
for, at nyankomne flygt-
ningeelever mange steder 
i landet ikke modtager 
den sprogstøtte, de har 
krav på.  

HØRSHOLM-MODEL  
BREDER SIG
Et stigende antal kommuner benytter sig af den 
såkaldte Hørsholm-model, hvor flygtningebør-
nene sendes direkte ud i de almene klasser. Mo-
dellen er blevet gransket og godkendt i Under-
visningsministeriet, som konkluderede, at den 
holder sig inden for lovens rammer, fordi det er 
op til den enkelte skoleleders vurdering, om ele-
verne kan deltage i den almene undervisning – 
og ligeledes at sikre, at de tosprogede elever får 
den fornødne basisundervisning, der skal til for 
at kunne deltage i den almindelige undervisning.

Aalborg Kommune er gået samme vej. For-
målet er blandt andet at fremme integrationen 
ved at lade børn, der ikke kan dansk, gå i skole 
med de danske børn i deres lokalmiljø. Beslut-
ningen har medført voldsom kritik fra Aalborgs 
Lærerforening, fordi kommunen samtidig har 
sparet på tosprogsområdet centralt og undladt 
at afsætte flere midler decentralt, selv om an-
tallet af nytilkomne flygtninge og indvandrere i 
skolealderen er steget.

@  KONTAKT OS
 
Har du kendskab til en kommune, hvor du mener, at 
elevers retskrav på undervisning i dansk som andet-
sprog ikke opfyldes, kan du skrive til journalist Erik 
Bjørn Møller på ebm@folkeskolen.dk.  
Vi hører også gerne om de gode eksempler, hvor un-
dervisningen kan være en inspiration for andre. 
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Kommunikation til  
tosprogede forældre
Tosprogede elever har naturligvis tosprogede forældre. Selv om disse er lige så forskellige som deres 
børn, er der alligevel nogle fællestræk, man med fordel kan tænke på, når man har kontakt med hjemmet.

Kommunikation med tosprogede forældre 
indeholder de samme dilemmaer som kom-
munikation med tosprogede elever. 

Man skal finde den rigtige balance mel-
lem ikke at tale ned til voksne mennesker og 
samtidig sikre sig, at man bliver forstået. Man 
skal overveje, om budskabet bliver mere eller 
mindre forståeligt ved det sprog, man bruger, 
og man skal overveje, om man med fordel 
kan bruge synonymer, der har større sandsyn-
lighed for at være kendt. 

Jeg vil i dette indlæg bruge et forældrebrev, 
som jeg har omdelt i min klasse som case.

»Kære forældre på Tovshøjskolen
Som I er orienteret om, så har byrådet 

besluttet, at der skal ske en fusion af Tovs-
højskolen og Ellekærskolen fra skoleret [sic] 
2020. Byrådets beslutning er nu i høring, 
hvorefter byrådet vil træffe endelig beslutning 
i november 2019. For at vi kan forberede 

den kommende fusion af de to skoler bedst 
muligt, er der (med forbehold for byrådets 
beslutning i november) truffet beslutning om, 
hvem der skal være skoleleder for den fusio-
nerede skole.

Ud fra en helhedsbetragtning af den kom-
mende opgave, er der peget på Helle Mønster 
for den fusionerede skole. Helle Mønster er i 
dag skoleleder på Tovshøjskolen.

I vil snarest høre mere fra Helle Mønster 
i forhold til den videre proces omkring plan-
lægningen af fusionen, herunder hvordan I 
som forældre vil blive inddraget«.

Alle forældre på skolen er tosprogede. 
Mange af dem har et mangelfuldt dansk, og vi 
benytter tolk ved cirka ¼ af vores skole-hjem-
samtaler. Mange af dem har ingen uddannelse 
ud over folkeskoleniveau, enten i Danmark 
eller i deres respektive hjemland. Og de skal 
nu læse en tekst som ovenstående.

Jeg ville have skrevet forældrebrevet således:
»Kære forældre
Som I ved, skal vi næste år flytte over på 

Ellekærskolen. Det er besluttet, at det skal 
være Helle Mønster, der skal være skoleleder 
for den nye skole. Helle er leder for Tovshøj-
skolen. Helle vil være leder for Tovshøjskolen 
indtil sommer, og derefter vil hun være leder 
for den nye skole«.

Der er en smule mindre information i min 
version af brevet, men jeg vil påstå, at jeg 
giver det samme overordnede budskab, og at 
forældrene har langt større sandsynlighed for 
at forstå, hvad jeg skriver. Samtidig tager jeg 
udgangspunkt i en lokal kontekst og forsøger 
at foregribe en mulig bekymring om, hvordan 
resten af skoleåret ser ud. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

›  Andreas Ravn Skovse 
Lærer på Tovshøjskolen, Aarhus V. Indlæg på bloggen »Virkelighedens Vestby« 
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Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede fra fraktion 4 
til Danmarks Lærerforenings kongres for perioden fra den 1. april 
2020 til den 31. marts 2022.

Valg af 10 kongresdelegerede og 2 personlige suppleanter for 
hver af disse foretages på fraktion 4’s årsmøde den 6.-7. februar 
2020. Valgbare er alle almindelige medlemmer, der på valgtids-
punktet er medlemmer af fraktion 4. Stemmeberettigede er 

årsmødedeltagerne.

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

for at være gyldigt indeholde navn, adresse og medlemsnummer 
for både kandidaten og en 1.-suppleant samt en 2.-suppleant.

Gyldige kandidatforslag, der er indkommet forud for årsmødet, 
udsendes sammen med den endelige dagsorden. Kandidatforslag, 
der ønskes udsendt forud for årsmødet, skal sendes til Danmarks 
Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K, eller pr. mail 
til kandidat@dlf.org og skal være foreningen i hænde senest fre-
dag den 20. december 2019 kl. 16.00.

Anders Bondo Christensen
Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af delegerede fra fraktion 4 til  
Danmarks Lærerforenings kongres for  
perioden 1. april 2020 – 31. marts 2022

folkeskolen.dk/fagDANSK SOM  
ANDETSPROG

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

På det nye netværk deler lærere faglig viden, tips og 
holdninger til dansk som andetsprog og undervisningen 
af flersprogede elever og nyankomne. Der er også den 
nyeste forskning og artikler om området.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/DSA

Erik Bjørn Møller, ansvarlig for det faglige netværk Dansk som andetsprog  
ebm@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

N Y H E D
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ANMELDELSER

L Æ S N I N G

»Literacy i skolen« er super aktuel i en dansk skolekontekst. Fokus er rettet mod udviklingen  
og ikke mindst videreudviklingen af børn og unges literacykompetencer.

○ ANMELDT AF: SOFIA ESMANN BUSCH

Hvorfor oplever nogle elever skolens måde at an-
vende sprog og tekster på som fremmed, mens an-
dre elever tilsyneladende ikke oplever udfordringer? 
Her er bogens kapitel to, der handler om sproglig 
socialisering, yderst relevant viden, når lærere skal 
planlægge deres undervisning. 

Kapitlet kommer med bud på, hvordan elever fra 
forskellige sociale miljøer socialiseres ind i tekster-
nes verden, og hvordan skolen systematisk beløn-
ner og ikke mindst værdsætter bestemte måder at 
bruge sproget på. Endelig peger kapitlet også på, 
hvordan elever med forskellig social baggrund læser 
de samme ældre tekster væsentligt forskelligt.

Socialt godt stillede elever fremstår ikke over-
raskende som strategiske og motiverede, samtidig 
med at de er fuldt ud bevidste om, at ældre lit-
teratur kan give dem adgang til kulturel kapital, 
mens gruppen af knap så socialt godt stillede ele-
ver ikke finder mening i ældre litteratur, medmin-
dre teksterne er underholdende. 

Dette afsæt bruger forfatteren videre til at 
sige, at elevgrupperne møder skolen med helt for-
skellige strategier til at skelne hverdagssprog fra 
et skolefagsprog, både når eleverne skal læse og 
skrive tekster.

Udgivelsen kan anbefales til både lærerstu-
derende, lærere og læsevejledere, som med for-
del kan bringe bogens pointer og diskussioner 
videre til skolens faglige miljø, da literacy ikke 
kun omhandler danskfaget, men alle skolens 
fag. 

Foto: Istock.

Skolen belønner  
middelklassens læsning

Literacy omhandler ikke kun 
danskfaget, men alle  

skolens fag.
Literacy i skolen 

•  Marte Blikstad-Balas 
•  153 sider
•  230 kroner
•  Serie: Literacy & læring 
•  Forlaget Klim 
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Foto: Istock.

○ ANMELDT AF: KRISTIAN NØHR JENSEN

Den engelske titel, »Lifelong kindergarten – cultivating creativity 
through passion, peers and play«, understreger meget godt, hvad 
bogen handler om. Pointen er, at skolen med sin målstyring, konkur-
renceagenda og curriculumtænkning står i skarp kontrast til den 
undervisning, forfatter Mitchel Resnick advokerer for. Hvor mange 
professioner i samfundet har været omstillingsparate og foran-
dringsparate, mener Resnick, at uddannelsesverdenen ikke har for-
mået at skabe de nødvendige rammer for kreativ udfoldelse.

Mitchel Resnick mener, at skolen, som den er i dag, kan lære me-
get af de teorier og tanker, der ofte karakteriserer børnehavetænk-
ning. Med henvisninger til blandt andet Fröbel og Reggio Emilia un-
dersteger han, at vi bør ændre rammerne, så vi skaber bedre plads til 
elevernes naturlige udfoldelse. Svaret mener Resnick findes i de fire 
p’er: projektarbejde, passion, peers (ligesindede) og play (leg). Igen-
nem bogen bliver de fire p’er grundigt behandlet med konkrete ek-
sempler fra hans 30 år i felten og henvisninger til relevante teorier 
på området. Specielt afsnittet om peers synes jeg rammer hovedet 
på sømmet. Her stilles spørgsmål til ekspertrollen som underviser 
og de muligheder, der findes i at bruge teknologien til at åbne klas-
selokalet.

Hvorvidt det danske skolevæsen er klar til denne gennemgriben-
de kulturelle omstrukturering af undervisningen, er en anden sag. 
Jeg har dog fået blod på tanden til at samarbejde med pædagoger-
ne om at skabe bedre rammer for kreativ udfoldelse, hvor kodning 
kan blive et redskab i den didaktiske værktøjskasse. 

I D R Æ T

Vi kan lære meget  
af pædagogerne
Professor fra Massachusetts Institute of  

Technology og udvikler af programmerings-
sproget Scratch Mitchel Resnicks bog  
»Kreativ tænkning« handler om meget  

mere end kodning.

Kreativ tænkning 

•  Mitchel Resnick
•  230 kroner
•  206 sider
•  Forlaget Klim

P Æ D A G O G I K

○ ANMELDT AF: JENS GIEHM MIKKELSEN

»Dans 22« er et godt fagligt materiale, der giver et helt relevant indblik 
og indsigt i området dans – musik, bevægelse og udtryk. I denne bog er 
alting samlet, så lærere, studerende og elever let kan skabe sig overblik, 
når der skal startes kreative processer, udvikles, forberedes eller fremvises 
elementer fra dans som fagligt område. Bogens alsidighed giver fin me-
ning for lærere, studerende og elever, der arbejder målrettet med at skabe 
og udvikle koreografi, bevægelse og performance til musik.

Materialet indeholder 22 forskellige læringsforløb med fokus på 
dans og bevægelse, der giver et tydeligt aftryk af faglig viden og et klart 
begrebsapparat, således at der gives god grobund for at arbejde med 
beskrivelse, analyse og instruktion af området. Kapitlerne indeholder 
introduktion, basistrin, træningsøvelser, variationer, koreografiske ideer, 
refleksion, analyse og eksempler på konkret dans og bevægelse.

Sidste del af bogen indeholder en række teoretiske perspektiver på 
dans og bevægelse og eksempler på analyseskemaer til området. Bo-
gen har mange gode illustrationer og billeder, der gør det overskueligt at 
bruge materialet i undervisningen. Der er en meget udførlig litteraturli-
ste, der giver læseren et fantastisk godt overblik og masser af grund til 
yderligere fordybelse i det faglige område. Materialet giver også mening 
i forhold til arbejdet mod prøven i idræt i folkeskolen.

Alt i alt en yderst velskrevet og fagligt indsigtsfuld bog. Den bør be-
stemt være en del af alle skolers og læreruddannelsens fagbibliotek.  
I bogen kan der hentes en masse inspiration, således at eleverne får 
mulighed for at lære, opleve og stimulere bevægelsesglæde og får lyst 
til at danse. 

»Dans 22« giver et tydeligt billede af hele 
dansens verden gennem 22 forskellige dan-
se- og bevægelsesgenrer som folkedans, bal-

let, vals, hiphop, yoga, salsa og swingdans.

Dans 22

•  349 kroner
•  421 sider
•  Frydenlund

Idrætsundervisning 
skal være  

»vild med dans«

E000619-0025 p42-43_FS1719_Anmeldelser.indd   43 07/10/2019   10.47



SPOT
V E D  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R / C S C @ F O L K E S KO L E N . D K

 Teater til indskolingen.       Kontakt:  teaterfantast@gmail.comSe mere her:

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

Illustration: Signe M
arie Ohrt

Læs mere her: medieraadet.dk/digitaldannelse/delt-om-
unge-og-digitale-sexkraenkelser

NY BOG OG  
KURSER OM  
DIGITAL SEX- 
KRÆNKELSE
»Delt – En bog til unge om digitale sexkrænkelser« er blevet 
sendt ud til alle skoler. Bogen skal hjælpe elever i udskolingen, 
lærere, pædagoger og SSP med at snakke om deling af intime 
billeder på nettet og forebygge digitale sexkrænkelser blandt 
unge. I bogen møder eleverne blandt andre unge, der har fået 
delt intime billeder på nettet, og får hjælp til, hvordan man 
handler, hvis man selv eller en ven bliver krænket digitalt. 

Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for 
Digital Pædagogik står bag bogen og det tilhørende under-
visningsmateriale »Deshame«. Som led i projektet kan lærere 
også komme på et gratis kursus om digitale sexkrænkelser. 

Indstil din kollega til naturfagspris

Forskere kigger på uro i skolen 

Kender du en kollega eller 
et team, der lever og ånder 
for naturfag og altid tager 
undervisningen et skridt 
videre? Så kan din skole 
nu indstille dem til en af 
Novo Nordisk Fondens to 
priser: Natur- og Tekno-
logilærerprisen til lærere 
i indskolingen og på mel-
lemtrinnet og Naturfags-
lærerprisen til fysik/kemi-, 
biologi-, geografi- eller 
matematiklærere i udsko-
lingen. Børn, forældre og 
kollegaer kan foreslå en 
lærer eller et team, men 
indstillingen skal sendes 
af skolelederen. 

Hver pris er på 250.000 
kroner – heraf er 50.000 
kroner en personlig 
hæderspris, mens de 

200.000 er til skolens 
naturfagsundervisning. 
Deadline for indstillinger er 
den 6. december. 

DPU og Nationalt Center for Skoleforskning har for 
nylig udgivet den første forskningsoversigt i serien 
»Pædagogisk indblik«. Oversigterne findes som korte 
e-bøger og har til formål at gøre pædagoger, skole-
lærere og undervisere klogere på deres pædagogiske 
praksis ved at samle forskning inden for forskellige 
aktuelle temaer. Den første forskningsoversigt hand-
ler om undervisningsforstyrrende uro i skolen. Her 

bliver der blandt andet sat 
fokus på, hvor udbredt uro er 
i danske skoler. I alt har DPU 
og Nationalt Center for Skoleforsk-
ning planlagt ni forskningsoversigter til grundskolen. 

Læs »Pædagogisk indblik« her: edu.au.dk/
paedagogiskindblik 

Læs mere om de to priser her: novonordiskfonden.
dk/priser 

Foto: iStock/Koldunova_Anna
Foto: Novo Nordisk Fonden
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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 DEADLINES FOR

STILLINGSANNONCER
2019

Nummer 18: Mandag den 14. oktober 2019 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 12. november 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Tip os:

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

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

Tilmeld dig og få en mail  
med nyt.

TIP OS: 
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
laerersenior@folkeskolen.dk

LÆRER- 
   SENIOR

folkeskolen.dk/lærersenior
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Følg med og deltag  
i debatten på

 LÆRERSTILLINGER

Vores naturfagslærer er blevet syg og vi tilbyder derfor en 
fuldtidsstilling til en uddannet lærer, der skal  varetage
undervisningen i naturfag og matematik.

Anholt skole er en af landets mindste skoler. I dette skoleår er 
der 14 elever fordelt på 3 klasser. Yngste klasse har 6 elever 
fra 0.-2. klasse. Mellem klasse har 5 elever i 3., 4. og 5. klasse 
og Ældste klasse har 3 elever fra 7. klasse til 9. klasse.  Anholt 
skole er integreret med Anholt børnehave, hvor der p.t. er 
3 børn. 

Skemaet omfatter Naturfag i Ældste klasse, Natur og Teknik 
med Mellem og Yngste klasse, samt matematik. Vi arbejder 
meget med Udeskole - så det er et plus, hvis du enten har 
kendskab til udeskoleundervisning eller har lyst til at arbejde 
med det. Som naturfagslærer har du rig mulighed for at ind-
drage naturen i din daglige undervisning, da vi har ørkenen 
som nabo, samt strande, plantager og marker i gåafstand fra 
skolen. I dag foregår en del af undervisningen i Natur og Tek-
nik som Udeskoleundervisning året rundt.

Det er rigtig godt, hvis du derudover har gode it- kundskaber 
og kan byde ind med andre fag og eller kompetencer. Du vil 
som lærer på Anholt skole blive en del af et velfungerende 
og dygtigt lille lærerteam med stor grad af selvbestemmelse 
og mulighed for selv at sætte dit præg på din hverdag i sam-
arbejde med dine kollegaer og en engageret forældrekreds.  

Anholt byder på et liv der er meget forskelligt alt efter års-
tiden. Om sommeren er der en kort og meget travl og livlig 
periode med sommergæster, der nyder øens hvide sand-
strande og rene vand. Resten af året har vi ro til at fordybe 
os i det, der interesserer den enkelte – og der er mulighed 
for at være med i mange forskellige aktiviteter fra yoga og 
badminton til hestehold, et rigt foreningsliv samt kulturelle 
arrangementer.

Skolen er behjælpelig med at finde en lejebolig. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
aftale om lokal løndannelse.

Ansøgningsfristen er mandag den 28.oktober 2019.
Ansættelsessamtalerne foregår i weekenden den 15. – 17. 
november 2019. 
(Færge fra Grenå fredag d. 17.11. kl. 13 retur fra Anholt søn-
dag d. 19.11. kl. 12.00 ankomst i Grenå kl. 15.00) 

Ansøgning med bilag sendes til: ga@norddjurs.dk
For yderligere oplysninger : Skoleleder Gyrite Andersen 8959 
2860 / 2122 1239.

www.anholtskole.net, www.anholtliv.dk og 
facebooksiden: ”anholtliv”, www.anholtfergen.dk

Anholt skole søger matematik-  og 
naturfagslærer - med tiltrædelse 1.1.2020

Frederiksberg Privatskole (i Rødovre) søger en uddannet lærer til 
fast ansættelse – snarest muligt.

Frederiksberg Privatskole er en overbygningsskole med 220 gla-
de og motiverede elever i 7.-9. klasse. Vi vægter høj faglighed og 
omsorg for den enkelte elev i et trygt miljø. 
Fælles for eleverne er, at de og deres forældre selv har valgt 
skolen og dens værdigrundlag, og derfor forventes at vise ansvar 
for deres valg. 

Skolen har lange ventelister – og modtager både fagligt stærke 
og svagere elever, som alle med lige ret skal modtage en god 
undervisning.

Vi søger en lærer, der tror på, at trivsel og læring er to sider af 
samme sag. 

Vi har et dygtigt og hjælpsomt lærerkollegium, der glæder sig til 
at tage imod en ny kollega – gerne med humoristisk sans. 

Skolen lægger vægt på:
• at der drages omhu for elevernes faglige udvikling og trivsel
• at der undervises stabilt og målrettet
• at der mellem elever og lærere er en god omgangstone og  
 gensidig respekt
• at skolen og undervisningen løbende udvikles i samarbejde  
 mellem lærere og ledelse
• at der er gode resurser til undervisningsmidler og sociale  
 aktiviteter – også blandt lærerne
• Evt. lønudligning fra nuværende lærerjob

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder
Pia Fribo på 3031 7036 eller viceinspektør Ole Nielsen på 4221 7448. 
Du kan også besøge skolens hjemmeside på:
www.frb-privatskole.dk

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt pr. mail til skoleleder 
Pia Fribo på pf@frb-privatskole.dk.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler. 

Ansøgningsfrist den 20. oktober 2019

Matematiklærer til 7.-9. klasse  

Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59 / 2610 Rødovre / 36 72 44 80 
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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

Issø-skolen, 5771 Stenstrup

Viceskoleleder på Issø-skolen

§ Ansøgningsfristen er den 13. okt. 2019

Kvik-nr. 75592488

Distriktsskole Smørum, 2765 Smørum

Afdelingsleder til indskolingen  – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 76075605

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Pædagogisk leder til børnemiljø

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2019

Kvik-nr. 76076408

Mellerup Fri- og Efterskole, 8900 Randers

Skoleleder søges til Mellerup Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2019

Kvik-nr. 76079785

Thisted Kommune, 7700 Thisted

Skoleleder til Sjørring Skole – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 21. okt. 2019

Kvik-nr. 76111970

Asgård Skole, 4600 Køge

Lærer til Asgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 03. okt. 2019

Kvik-nr. 75591969

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 11. okt. 2019

Kvik-nr. 75918041

Bakkeskolen, 8362 Hørning

Lærer med naturfaglig profil

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 75943336

Hedehusene Skole, 2640 Hedehusene

Dansklærer søges til Hedehusene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 21. okt. 2019

Kvik-nr. 75943810

Gribskov Efterskole, 3210 Vejby

Efterskolelærer – fysik

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 75970416

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

En fysiklærer og en matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2019

Kvik-nr. 75971001

Arresø Skole, afdeling Magleblik, 3300 Frederiksværk

Lærer med AKT-profil

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 76075985

Frederiksberg Privatskole, 2610 Rødovre

Matematiklærer til 7.-9. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 75918502

Ellebækskolen i Køge, 4100 Ringsted

Lærer til Ellebækskolen i Køge

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 75792260

Borup Skole, 4140 Borup

Lærer til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 10. okt. 2019

Kvik-nr. 75664423

Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg

Skolechef til Silkeborg

§ Ansøgningsfristen er den 27. okt. 2019

Kvik-nr. 76147623

E000619-0025 p45-49_FS1719_Lukkestof.indd   47 07/10/2019   15.33



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

RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 24. oktober

Få skuldrene ned i 
Munkerup, Gilleleje
Autentisk sommerhus-
hygge i Munkerup, 2 
store soveværelser med 
dobbeltsenge, stor stue, 
600m til hav, 2 bræn-
deovne.
Telefon: 40738336

1/5 sommerhus i sameje 
ved Vesterhavet
2 vær., stue, køkken, bad, 
2 terrasser. Klitrosevej 21, 
Lodbjerg Hede, Ringkø-
bing. Pris: 150.000 kr.
Telefon: 21709023

Lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg
2 værelses lejlighed med 
altan. Plads til 4-6 perso-
ner. mobil: 25671484.
Telefon: 25671484

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

Ankestyrelsen, 2450 København SV

Pædagogisk fagkonsulent (AC-fuldmægtig)

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 75791794

Viborg Kommune, 8800 Viborg

Genopslag – teamleder til logopædteam

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2019

Kvik-nr. 75887211

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Læse-skrive-vejleder til specialområde

§ Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2019

Kvik-nr. 75887422

Hotherskolen, 4652 Haarlev

Lærer i fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2019

Kvik-nr. 76112420

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

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Skolen ved Bülowsvej , 1962 Frederiksberg C

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2019

Kvik-nr. 76145789

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

Anholt Skole og Børnehave, 8592 Anholt

Matematik-  og naturfagslærer

§ Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2019

Kvik-nr. 76111973

Vores naturfagslærer er blevet syg og vi tilbyder derfor en 
fuldtidsstilling til en uddannet lærer, der skal  varetage
undervisningen i naturfag og matematik.

Anholt skole er en af landets mindste skoler. I dette skoleår er 
der 14 elever fordelt på 3 klasser. Yngste klasse har 6 elever 
fra 0.-2. klasse. Mellem klasse har 5 elever i 3., 4. og 5. klasse 
og Ældste klasse har 3 elever fra 7. klasse til 9. klasse.  Anholt 
skole er integreret med Anholt børnehave, hvor der p.t. er 
3 børn. 

Skemaet omfatter Naturfag i Ældste klasse, Natur og Teknik 
med Mellem og Yngste klasse, samt matematik. Vi arbejder 
meget med Udeskole - så det er et plus, hvis du enten har 
kendskab til udeskoleundervisning eller har lyst til at arbejde 
med det. Som naturfagslærer har du rig mulighed for at ind-
drage naturen i din daglige undervisning, da vi har ørkenen 
som nabo, samt strande, plantager og marker i gåafstand fra 
skolen. I dag foregår en del af undervisningen i Natur og Tek-
nik som Udeskoleundervisning året rundt.

Det er rigtig godt, hvis du derudover har gode it- kundskaber 
og kan byde ind med andre fag og eller kompetencer. Du vil 
som lærer på Anholt skole blive en del af et velfungerende 
og dygtigt lille lærerteam med stor grad af selvbestemmelse 
og mulighed for selv at sætte dit præg på din hverdag i sam-
arbejde med dine kollegaer og en engageret forældrekreds.  

Anholt byder på et liv der er meget forskelligt alt efter års-
tiden. Om sommeren er der en kort og meget travl og livlig 
periode med sommergæster, der nyder øens hvide sand-
strande og rene vand. Resten af året har vi ro til at fordybe 
os i det, der interesserer den enkelte – og der er mulighed 
for at være med i mange forskellige aktiviteter fra yoga og 
badminton til hestehold, et rigt foreningsliv samt kulturelle 
arrangementer.

Skolen er behjælpelig med at finde en lejebolig. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
aftale om lokal løndannelse.

Ansøgningsfristen er mandag den 28.oktober 2019.
Ansættelsessamtalerne foregår i weekenden den 15. – 17. 
november 2019. 
(Færge fra Grenå fredag d. 17.11. kl. 13 retur fra Anholt søn-
dag d. 19.11. kl. 12.00 ankomst i Grenå kl. 15.00) 

Ansøgning med bilag sendes til: ga@norddjurs.dk
For yderligere oplysninger : Skoleleder Gyrite Andersen 8959 
2860 / 2122 1239.

www.anholtskole.net, www.anholtliv.dk og 
facebooksiden: ”anholtliv”, www.anholtfergen.dk

Anholt skole søger matematik-  og 
naturfagslærer - med tiltrædelse 1.1.2020
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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

166.000 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. 18  7. oktober 14. oktober 24. oktober
Folkeskolen nr. 19  22. oktober 29. oktober 7. november
Folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november

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. 

136. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/om-folkesko-
len/abonnement/ 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

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

Faglige netværk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for de faglige netværk:  
folkeskolen.dk/fag, 
jje@folkeskolen.dk

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

BLIVER AULA  
KLAR TIL UGE 43?  

DLF TVIVLER
L Æ S  S I D E  6

SKOLE DELER 
ELEVER EFTER DERES 

FAGLIGE NIVEAU
L Æ S  S I D E  1 2

Hun kom, hun så, og hun sagde næsten 
undskyld. Undervisningsminister  

Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte  
lærernes kongres.

D L F - K O N G R E S S E N  S I D E  1 8 - 2 5

            EN VARM
VELKOMST  

                TIL SKOLENS  
   MINISTER

KRONIK: FÅ DANNELSE MED I ALLE FAG
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28:
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Tegning: Craig Stephens

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 / 173

PRESSET UGE 42 UDTALER: 

»Jeg kan altså ikke indfri alle jeres  
forventninger på kun syv dage«

Barn skældt ud for at opføre 
sig som et barn

42
Forud for den kommende efterårsferie er Uge 
42 blevet ramt af noget, der ligner præstati-
onsangst. »I har alle sammen meget høje for-
ventninger til mig«, lyder det i en udtalelse fra 
den pressede uge, »men jeg tør altså ikke love 
jer, at alle sammen kan blive indfriet«. 

I håbet om at opnå forståelse for situatio-
nens alvor forklarer Uge 42, at rekordmange i 
år har set frem til dens ankomst med en fore-

stilling om, at chancen for deres overlevelse 
gennem et langt, sejt, gråt og travlt efterår 
udelukkende hviler på denne ene uge. 

»De første var vel på banen omkring midt 
i august, vil jeg tro. Og siden er der bare stødt 
flere og flere til, i den tro at jeg – alene – skal 
kunne redde hver eneste af dem fra stress, jag 
og udmattelse«. 

Årstidens mest imødesete uge mener 

imidlertid ikke, at den uden aflastning kan på-
tage sig ansvaret for alle de batterier, der skal 
fyldes op, og opfordrer til, at for eksempel uger-
ne omkring juletid også må tage deres tørn. 
Således minder Uge 42 om, at den jo er relativt 
beskedent udstyret i forhold til de mange og 
høje forventninger: »Jeg har trods alt kun syv 
dage at gøre godt med, og så er det altså hver-
dag igen«. 

Et barn blev i den forgangne uge skældt ud 
for at opføre sig som et barn. Episoden fandt 
sted på en skole fyldt med andre børn, som 
også opførte sig som børn. »Hold nu op med 
at opføre dig så barnligt«, lød irettesættelsen 
fra en tilstedeværende voksen, fordi barnet 
angiveligt havde reageret som et barn, efter 

at det sammen med et par af de andre børn 
havde lavet nogle af de ting, som børn laver. 

I en kommentar til hændelsen gav det 
udskældte barn udtryk for et ønske om, at 
den pågældende voksne bare en gang imel-
lem godt måtte opføre sig lidt mindre som en 
voksen.

Silkeborg Kommune søger en ny chef til Skoleområdet. En chef der samtidigt
bliver medlem af kommunens koncernledelse.

Vi investerer i disse år massivt i byudvikling, bosætning og infrastruktur, og vi er en af
landets store vækstkommuner. Samtidig ligger vi midt i den allersmukkeste natur og vi har
ambitionen om, at være hele Danmarks Outdoor Hovedstad.

Som chef for Skoleområdet kommer du til at stå i spidsen for en veldrevet organisation med
ca. 1650 dygtige og engagerede medarbejdere og ledere samt et budget på 915 mio kr. Vi
har 25 skoler med hver sit særpræg, der underviser godt 10.000 elever.

Vi søger en chef der med sin store indsigt i velfærdsudfordringerne, vil stå i spidsen for en
fortsat udvikling af Skoleområdet og sikre, at en vækst i børnetallet i de kommende år bliver
understøttet af Skoleafdelingens tilbud på såvel almen som det specialiserede område.

Vi forventer, du er ambitiøs og visionær og at du samtidig er inddragende, lyttende
og tillidsbaseret i din tilgang til ledelsen af afdelingen – både i forhold til borgere og
medarbejdere. Du er kommunikativt stærk og er i stand til at levere klare budskaber
samtidig med, at du evner at samle organisationen om kommunens visioner om vækst og
udvikling. Du har politisk tæft og respekt for den politiske styring, og du medbringer solid
ledelseserfaring fra en politisk styret organisation.

Du er stærkt fagligt funderet i skoleområdet og du har en uddannelse, der er relevant i
forhold til stillingen som Skolechef. Dette er suppleret med en lederuddannelse, forventeligt
på masterniveau.

Se mere om stillingen på Silkeborg Kommunes hjemmeside, hvor du også fi nder den
uddybede Job- og personprofi l, samt strategiplaner, ledelsesgrundlag m.v.

Ansøgningsfrist søndag 27. oktober 2019.

Du fi nder stillingen på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
Klik på Ansøg og vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Skolechef til Danmarks måske
mest attraktive område

SILKEBORG KOMMUNE SØGER:
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Styrk elevernes digitale dannelse 
og kritiske bevidsthed.

Stort, gratis undervisningsmateriale 
målrettet 8.-10. klasse. 

Materialet fokuserer på YouTube, Snapchat 
og Instagram. Det rummer bl.a. konkrete 
eksempler, analysevejledninger, begrebs- 
forklaringer, lærerafsnit og elevopgaver.

Find det på filmcentralen.dk
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sociale 
medier
mellem virkelighed 
og virkemidler
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