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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Ferie fra 
coronaskolen

Er der noget, vi kan bruge fremover fra coronatiden, eller 
gælder det bare om at vende tilbage til sådan, som tingene 
var før marts 2020? Hvad med eleverne? Lider de af fagligt 
efterslæb?

Folkeskolen har spurgt lærerne i en ny undersøgelse, og der 
er almindelig enighed om, at man ikke kan skære alle over en 
kam. Nogle har haft glæde af en rolig hverdag. For det er jo 
ikke sådan, at eleverne ikke er blevet undervist. Men de, der i 
forvejen har det svært, er ramt hårdt.

Det er nogle drenge i udskolingen, som har mistet motiva-
tionen og ikke har lavet så meget, som de skulle. Det er nogle 
tosprogede elever, som ikke har fået trænet sprog. Og det kan 
være elever, som har faglige udfordringer, hvor læreren har 
været langt væk, når man har siddet derhjemme bag en skærm.

Efter sommerferien bør der sættes ind over for disse elever. 
Ikke med store brede tiltag, som er ens for alle elever. Det 
skal være indsatser, som på en gang styrker fællesskabet og 
trivslen i hele klassen – og samtidig er målrettet de elever, 
som skal have en ekstra vitaminindsprøjtning for at komme 
videre fagligt eller motivationsmæssigt.

Her er det rigtig godt, at politikerne netop har meldt ud, at 
det er muligt i højere grad at gennemføre undervisning med 
to lærere. Det vil der også være brug for for at komme tilbage 
på sporet.

Det er vigtigt, at det så ikke bare overlades til den enkelte 
lærer. Det må være hele skolen, som sammen prioriterer og 
finder ud af, hvad der skal til.  

Efter en velfortjent ferie. God sommerferie!

Sjældent har så mange glædet 
sig så meget. Ferie! Tid til at 
tænke på noget andet, end 
hvordan de nyeste restriktioner 
skal udføres i praksis. Tid til at 
erfaringerne fra coronatiden 
kan bundfælde sig, så vi kan se, 
hvad der bliver tilbage.
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Alle er enige om, at 
eleverne har mistet 
noget som følge af 
nedlukninger og 
nødundervisning. Men 
hvor meget – og 
hvordan skal to år 
med corona indhentes?

Lærer Niels Staun glæder sig til 
en tiltrængt opgradering af 
Løkken Skoles naturfagslokaler 
– og nu har han skaffet pengene 
til det.

HVAD HAR CORONA 
KOSTET ELEVERNE?  

SIDE 28
Sådan får du styr på 

rod og bordenes opstilling 
i klasselokalet. Få 

konsulenternes bedste tip.

Hvor kommer 
maden fra?  
Tak for i år. Book næste års gårdbesøg til din klasse på skole.lf.dk.
Vi glæder os til at se jer igen fra august. 
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3
 VIGTIGE

Så fik vi endelig sat tal på, hvor meget 
FJERNUNDERVISNING folkeskoleeleverne 
egentlig har modtaget i kølvandet på den 
dramatiske coronanedlukning af Danmark i 
marts sidste år. I dette skoleår har 5.-8.-klas-
serne brugt over en tredjedel af skoleåret 
– helt præcis 37 procent – hjemme foran 
computeren, mens 0.-4. klasse tegner sig for 
12,5 procents fjernundervisning. 
Tallene kommer fra Undervisningsministeri-
et i et svar til Nye Borgerliges Lars Boje 
Mathiesen – og omfatter ikke udeundervis-
ning, ligesom lokale og regionale hjemsen-
delser som følge af smitteudbrud heller ikke 
indgår i opgørelsen.

Netop uvisheden om konsekvenserne for 
eleverne af coronakrisen har fået børne- og 
undervisningsministeren til – trods vold-
somme protester fra lærere, skoleledere og 
kommuner – at insistere på, at skolerne skal 
gennemføre de NATIONALE TEST i år, selv 
om der egentlig for længst er taget politisk 
beslutning om at skifte dem ud. Lige nu er 
de nationale test det bedste redskab til at 
give et billede af, hvor store faglige konse-
kvenser nedlukninger, nødundervisning og 
fjernundervisning har haft for eleverne, 
mener ministeren. Men tre dage før deadline 
manglede mange skoler stadig at gennemfø-
re testene – hvorfor ministeriet forleden 
forlængede fristen en uge.

Til gengæld jublede både skoleledere og 
lærere, da en bred politisk aftale for nylig 
gav dem mere frihed til næste år at håndte-
re de FAGLIGE KONSEKVENSER af endnu et 
coronaramt skoleår – blandt andet med 
tolærerordninger og kortere skoledage. Men 
svaret på spørgsmålet om, hvem der så 
egentlig bestemmer, om skolerne vil gøre 
brug af de nye frihedsgrader, blæser 
foreløbig i vinden. 
”De konkrete regler om særlige frihedsgra-
der i det kommende skoleår vil blive udstedt 
senere i forbindelse med lovarbejdet”, 
meddeler Undervisningsministeriet – og KL 
vil slet ikke fortælle, hvad man anbefaler 
kommunerne at gøre.

1

3

2

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk

Mest læste:
Eleverne: Problemerne  
ligger i undervisningen  
– ikke i reformen

Mest debatterede:
Eleverne: Problemerne  
ligger i undervisningen  
– ikke i reformen

Lokalaftale
endelig i hus
På Langeland har arbejdstidsaftalen A20 til alles 
tilfredshed banet vejen for den første lokale 
lærerarbejdstidsaftale siden lockouten i 2013. 
Det indebærer blandt andet et loft over antallet 
af undervisningstimer på 810 timer per lærer om 
året. For hver undervisningstime har lærerne en 
halv times individuel forberedelse. 
Foto: Privatfoto

Ingen lokalaftale i år
Da Lone Varming blev formand for lærerne i 
Kalundborg, var det med en plan om at give lærerne 
håbet tilbage. Men drømmen om at lande en lokal 
arbejdstidsaftale brast. Kommunen ville ikke være 
med til at sætte tid på klasselærer- eller 
vejledningsopgaver – så nu er Kalundborg én af blot 
syv kommuner med en ”ren A20”.
Foto: Privatfoto
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Coronanedlukningerne fik dansklærer og PLC-medarbejder Hanne Panduro 
fra Trekløverskolen i Frederikssund til at realisere en ide, hun havde haft et 
stykke tid. Hun er ikke specielt it-kyndig, men nu er hun ikke desto mindre 
gået på YouTube med en helt ny kanal, ”Bogtube”. Hendes mål er at lokke 
børnene væk fra at se video for i stedet at fordybe sig i bøgernes glæder.
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Alaa Alnwailati er syrisk flygtning, 
arbejder som modersmålslærer og 
søger job som lærer. Hun har en syrisk 
og en dansk læreruddannelse og har 
lærererfaring fra Damaskus. Men nu 
har hun fået brev fra Udlændingesty-
relsen om, at hun og hendes tre børn 
skal rejse tilbage til Damaskus, fordi 

der er sikkert at være. ”Det gør mig 
meget urolig, og jeg har svært ved at 
koncentrere mig. Det er meget farligt 
at være i Syrien, og jeg vil ikke tilbage. 
Min ældste søn er ved at afslutte 9. 
klasse med gode karakterer, og de to 
yngste børn klarer sig også rigtig godt 
i skolen og er trygge her“, siger hun.

”Jeg venter på at få brev fra  
Flygtningenævnet med en dato for, 
hvornår vi skal forlade Danmark”

LÆRERLIV

Alaa Alnwailati

Modersmålslærer i  
Sønderborg
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Står det til DLF-formand Gordon Ørskov Madsen, skal skolerne 
have lov til at definere længden af elevernes skoledage. Foto: 
Peter Helles

Mange ønsker til  
en bedre skole

"Vi skal gøre det muligt for skolerne at tilpasse skoleda-
gens længde, i forhold til hvordan man bruger resurserne 
bedst. På den måde kan skolerne bruge resurserne på flere 
tolærertimer, holddelingstimer, co-teaching og færre elever i 
klassen”, siger han.

bje@folkeskolen.dk

Det skal ikke bare være en snakkeklub. 
Sådan lyder det fra lærernes formand, Gordon Ørskov 

Madsen, der har store forventninger til børne- og undervis-
ningsministerens nye partnerskab "Sammen om Skolen".

Han har understreget over for både ministeren, de øvrige 
organisationer i partnerskabet og de politiske partier, at det 
er en præmis for lærernes deltagelse, at partnerskabet fører 
til mærkbare forbedringer.

"Det her bliver ikke en syltekrukke. Jeg er helt overbevist 
om, at ministerens ambition er at få skabt forandringer – og 
også nogle af dem, vi ønsker. Jeg har tydeligt tilkendegivet, 
at det er vores betingelse for at være med, at det kommer 
til at føre til konkrete forandringer, der kan mærkes ude i 
klasseværelserne".

Ønsker til forandringer er der masser af på lærernes liste. 
Meget bør ændres for at skabe en folkeskole, der i langt 
højere grad tager højde for de enkelte elever. Derfor er det 
vigtigt, at skolerne kan træffe langt flere beslutninger selv, 
lyder det fra Gordon Ørskov Madsen.

Det indebærer blandt andet, at skolerne skal have lov til 
at definere længden af elevernes skoledage.

"Der er så mange ting, vi er blevet lovet, 
som vi ikke har fået. Det er uden tvivl im-
plementeringen, der er gået galt. Det er 
også derfor, at vi ikke er interesserede i en 
ny reform. For vi har faktisk ret svært ved 
at se, hvad man skulle lave om, fordi der er 
så mange gode intentioner". Sådan lyder 
det fra formanden for Danske Skoleelever, 
Esther Vyff, op til starten på det nye samar-
bejde "Sammen om Skolen".

Danske Skoleelever mener ikke, at ele-
verne skal have tidligere fri end i dag, selv 
om en kortere skoledag er et stort ønske 
fra blandt andet Danmarks Lærerforening 
og flere af Folketingets partier.

"Jeg er lidt træt og frustreret over, at vi 
bliver ved med at snakke om skoledagens 
længde. Der er ingen, der går ind for kede-
lige skoledage fra 8 til 15, hvor man sidder 
på sin flade. Vi går ind for en god skoledag 
med åben skole, bevægelse, elevinddragel-
se og varieret undervisning”.

Ifølge Esther Vyff oplever eleverne, at 
meget af undervisningen er for langt fra 
deres virkelighed. For at gøre den mere 
nærværende bør eleverne inddrages i både 
planlægningen og evalueringen af under-
visningen, mener hun.

bje@folkeskolen.dk

Lærernes liste med ønsker til en bedre 
skole er lang, når de går ind i det nye 
samarbejde "Sammen om Skolen".

”Vi vil inddrages”

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk
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FOR 4.-10. KLASSE FRA D. 9. AUGUST TIL 24. SEPTEMBER
Til Faglige Dage er der rig mulighed for masser af hands-on læring, når eleverne prøver kræfter  

med tyngdekraften i Rutschebanen, og udfordrer deres sanser med bind for øjnene og propper i ørerne  
på en tur i Dæmonen. De kan også undersøge hvilken fisk, der er den hurtigste i akvariet, eller hvor  

meget energi Himmelskibet bruger. Opgaverne kan løses digitalt i Tivolis Faglige Dage app.  
Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

TILMELD DIN KLASSE NU PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

                                             FAGLIGE DAGE 

SJOV OG LÆRING GÅR HÅND I HÅND

FRA 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS
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 “Det har altid været galimatias, den 
måde, vi i Danmark behandler 
nyuddannede lærere på, hvor vi alt 
for ofte overlader dem til sig selv” .

 “Nu må vi endelig synge 
med børnene igen”.

  “Jeg er enormt benovet  
over, at jeg som  
almindelig folkeskolelærer 
kan blive tildelt sådan  
en ærefuld orden”.
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Naturfag

LÆRER
MED 
KROP 
OG SJÆL

ORD Helle Lauritsen 
FOTO Lars Horn

Niels Staun har vundet prisen som årets naturfagslærer i Vestdanmark.  
Han brænder for naturfag og siger selv, at hans kæpheste er elevernes 
fremlæggelser og brug af modeller. Han har aldrig brugt et lærebogssystem  
i naturfagsundervisningen, og så vil han gerne huskes som den lærer, der  
gerne ville have med eleverne at gøre.

Motivationen er det allervigtigste og det mest ud-
fordrende i naturfag. Derfor beder naturfagslærer 
Niels Staun for eksempel 4. klasses elever om at 
tage noget med hjemmefra, som de kan tale om i 
natur/teknologi.

“Men så skal man også give sig tid til at se på 
det, de har taget med. For de har meget med. De 
kommer med små kranier og tænder, og jeg kan 
se, hvilken tand der har siddet hvor på hvilket dyr 
– og dét fanger dem”, siger han.

Måske er det en af grundene til, at han i foråret 
fik Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 
i Vestdanmark. Sammen med et lærerteam fra 
Kokkedal Skole fik Niels Staun prisen for at 
engagere og “forme børns interesse for naturfag, 
sådan at det kan ende med at blive til en livslang 
passion og karrierevej”. 

Niels Staun er lærer på Løkken-Vrå Skole i 
Nordjylland. Han har undervist i 25 år og er me-
get glad for det. Linjefagene er idræt og biologi, 
og så er han jæger, har en stor landejendom – 
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En gruppe piger er i gang med en fremlæggelse om pattedyr og vinterpels og 
fedtets funktion i dyrets krop, derfor har de taget et skind med ind i klassen.

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om 
undervisning i naturfag på 
folkeskolen.dk/naturfag

Naturfag

“Eleverne brænder for naturfagene – de 
har set lyset. De lærer hele tiden. På en 
dårlig dag arbejder alle selvfølgelig 
ikke maksimalt, men så kommer de med 
igen en anden dag”, siger Niels Staun.
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barndomshjemmet – som han også er vild med 
at passe.

Det er skolelederen på Løkken-Vrå Sko-
le, der har indstillet Niels Staun til prisen 
med nogle uhyre flotte begrundelser. Na-
turfagslæreren har været bærende kraft og 
inspirator bag den firelektionersblok, de 
kalder naturfagsblokken, og som indeholder 
biologi, geografi og fysik/kemi. Han udvikler 
og videndeler. Han har en tydelighed og en 
didaktisk præcision, der har gjort faget meget 
populært på Løkken-Vrå Skole. Han har en 
stor passion for hele det naturfaglige område, 
og så arbejder han også i skoletjenesten, hvor 
han underviser en dag om ugen.

Hvis man spørger Niels Staun om, hvorfor 
han har fået prisen, nævner han modellerings-
kompetencen og fremlæggelsen. 

“Det er min kæphest. Man ved først, om 
man har forstået emnet, når man er ved at 
være klar til at fremlægge for nogle andre. 
Eleverne skal stå med noget i deres hænder, 
og det kan godt være, at det er noget ragelse, 
de står med, men de kan fortælle om det og 
ud fra det. De kan vise nogle billeder og nog-
le stikord – de kan præsentere deres emne for 
andre. Det er vigtigt”.

Niels Staun tilskriver det også projektar-
bejdsformen, som eleverne har det godt med.

“Jeg beder dem tit om at tage udgangspunkt 
i noget nærværende. Noget, de finder relevant. 
Det kan være et dyr, de har set, eller bøgetræet 
i deres have derhjemme. Og så skal de fortælle 
om det, de har fundet ud af. De skal ikke læse 
op fra en PowerPoint – det er jo dræbende”.

JEG FORVENTER
NOGET AF ELEVERNE

Ifølge Niels Staun er det fint at tage eleverne 
med ud i naturen og opleve forbindelserne 
i naturfagene, men man skal også have en 
model og kunne bringe alle de naturfaglige 
kompetencer i spil.

Afgangseleverne på Løkken-Vrå Skole 
får flotte karakterer i naturfag. De første to 
år med den fællesfaglige naturfagsprøve fik 
afgangsklasserne i snit over 10 i karakter. 
Lærerne sørger for, at der er progression i na-
turfagene op igennem klassetrinene – tingene 
hænger sammen fra natur/teknologi og frem 
til udskolingens naturfag. Progressionsplanen 
er prioriteret højt i naturfagsteamet.

“Jeg har tydelige forventninger til eleverne. 
De må gerne arbejde i kærlighedsgrupper, 
men de skal arbejde med noget, de vil, og jeg 
har nogle krav til, hvordan de arbejder”.

Tydeligheden viser sig, da undervisningen 
begynder i 7.l. Eleverne går rundt, griner og 
snakker og har gang i at forberede nogle frem-
læggelser. Men da Niels Staun kommer med 
et lavmælt “schyysss”, bliver der helt stille. De 
finder deres pladser og går i gang med arbej-
det i deres grupper.

“Jeg koncentrerer mig om læringen hos ele-
verne. At de har en viden og en læring, som de 
kan tage med herfra, og så må det gerne være 
sjovt samtidig. At blive belønnet for det er jeg 
virkelig stolt over. Jeg bruger hele min person 
i undervisningen, sådan er det at være lærer, 
og jeg vil gerne huskes som den, der gerne vil-
le have med dem at gøre”.

MODEL AF EN CELLE
I EN PLASTICPOSE

En dreng er i gang med at kløve et stykke træ i 
sløjdlokalet. Han står med en stor økse og svin-
ger den mod træklodsen. Niels Staun går derhen 

og kommer med nogle forslag til, hvordan han 
bedst gør det – og går så ud af lokalet. Hen til 
nogle andre, der er i gang med deres modeller. 

En gruppe af piger har en stak tæpper og 
skind og kommer jævnligt hen for at stille nog-
le spørgsmål. De skal fremlægge senere i dag. 

En dreng sidder med en plasticpose, som han 
har fyldt med vand og har slået knude på. In-
den i posen sejler en sølvpapirskugle og nogle 
stumper af sugerør i forskellige farver rundt. 

“Her er cellen”, siger han og viser posen 
frem til Niels Staun. “Sølvpapirskuglen er 
cellekernen, og de andre ting har forskellige 
egenskaber i denne celle”.

Ved siden af sidder to og tegner, hvordan 
man kan klippe et gen ud, som man gerne vil 
have fjernet. De skriver om CRISPR-metoden. 

Et par piger går rundt med nogle giraffer, 
de har fremstillet. Det er tydeligt, at girafferne 
har forskellig længde hals, og det er noget af 
det, de vil tale om i deres fremlæggelse.

Niels Staun forklarer om teoretiske modeller 

En del af de 200.000 kroner, som fulgte med naturfagslærerprisen, vil Niels Staun bruge på at indrette 
et topmoderne faglokale i et roderum, der i dag mest tjener til opbevaring af modeller og elevforsøg.
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og praktiske modeller. De taler om reagens-
glasbørn, om at klone, hvor man kopierer, og 
om at klippe et gen ud og erstatte det med et 
andet gen. For eksempel skifte en hårfarve ud 
med en anden.

“Vi bruger meget tid på at fremlægge, men 
Niels stiller mange gode spørgsmål under-
vejs, sådan at man pludselig kan huske noget, 
man ellers havde glemt. Og hvis man ikke 
kan huske det, så kan man få et hint”, siger 
en dreng.

FREMLÆGGELSE MED 
SKIND OG TÆPPER

Eleverne sidder i klassen, på gangen og i et 
roderum med alskens modeller og forsøg, der 
er i gang i længere tid. Rummet skal snart 
laves om til et fremlæggelsesrum med en stor 
skærm og stole med en lille plade til compute-
ren, sådan at eleverne kan sidde og skrive dér 
under fremlæggelser.

På skærmen kan de så få mikroskopet op, så 
de tydeligt kan se alle sammen. Rummet skal 
bygges for nogle af de 200.000 kroner, der 
fulgte med prisen fra Novo Nordisk Fonden.

Andre planer er måske en rugemaskine til 
kyllinger og et dataloggersystem.

Klassen samles, og Niels Staun siger: “Klar 
til fremlæggelse, mobiler i posen og klar med 
computeren”.

“Husk nu at tage noter undervejs”.
En gruppe fortæller, at nogle pattedyr smi-

der deres vinterpels. En pige lægger sig ned på 
alle fire og får tæpper og skind smidt over ryg-
gen. De andre tager et fåreskind af hende og 
fortæller om vinterpelsen, og at fedt hjælper 
på, at dyret kan holde varmen om vinteren. 

“Hvor har de fået fedtlaget fra”, spørger 
Niels Staun.

“De har spist en masse. Fedt hjælper på at 
holde varmen, og de får fedtet fra føden.  
De bygger fedtlaget op om sommeren, fordi der 
er mere mad om sommeren”, forklarer pigerne.

Der er også dyr, der går i hi, og der er nogle 
mindre dyr, der dør om vinteren, fordi de ikke 
kan holde varmen, forklarer de. Pindsvin og 
grævlinger går i hi. 

Og flagermus, siger en dreng. 
“Det har du lige fundet på nettet. Hasselmus 

gør også, men nu følger I godt med her. Der 
kommer en fortælling, og husk at tage noter”, 

lyder det fra Niels Staun. Det er noterne, de 
skal bruge bagefter. Her er ingen tykke rappor-
ter, men de skal tage noter, som de kan bruge, 
når de senere skal tale om evolution og gene-
tik. De skal have styr på de faglige begreber.

En pige i gruppen holder en sol op og viser, 
at temperaturen stiger. Pigen på alle fire får 
taget endnu et lag pels af, og én forklarer, at 
hårstrå kan være hule som rør, og at dyret 
så bedre kan holde varmen, fordi der er luft 
i hårstrået, og luften bliver opvarmet af so-
len. De kommer omkring mutationer, griner 
sammen, da en siger, at man bliver tyndere af 
ikke at spise, og de taler om vekselvarme, om 
albinoer og om hormoner, som de først skal 
lære om i 8. klasse. Men det er hormoner, der 
får dyret til at smide vinterpelsen.

Niels Staun får de andre elever til at hjælpe 
med, når de sidder med en viden fra det emne, 
deres gruppe arbejder med. 

Det er en lang fremlæggelse, fordi alle i 
klassen deltager, så de beslutter at fortsætte 
næste gang for at få mere med. Pigerne mang-
ler endnu en del af deres fremlæggelse.

hl@folkeskolen.dk

Niels Staun har aldrig brugt et lærebogssystem i naturfagsundervisningen. “Jeg plukker mange steder fra og finder egnet materiale. 
Jeg kender eleverne og skal finde noget, der matcher de enkelte. Og så sørger jeg for, at vi har været hele udskolingspensum 
igennem i slutningen af 8. klasse. Så har vi et år til at repetere”.

Naturfag
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“Jeg bruger hele min person i undervisningen, 
sådan er det at være lærer”, siger Niels Staun, 
der ud over at have undervist i 25 år også har 
været naturvejleder i lige så lang tid.

Niels Staun stiller klare krav til eleverne, når de 
arbejder i grupper: “De ved, at de ikke skal gå på 
besøg hos hinanden, derudover må de gerne selv 
vælge gruppe, men de skal arbejde med noget, 
som de gerne vil”.
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Mange er godt tilfredse, men alt for mange 
bliver skuffede og kede af det og oplever  
karakteren som et kæmpe nederlag. 

Af en eller anden grund har jeg tænkt meget 
på karakterskalaen i år, og jeg er kommet frem 
til, at det ikke så meget handler om at få et 
tal hæftet på sine evner som det ord, man be-
skriver tallet med. Man kan være et nul på tre 
forskellige måder med vores nuværende skala 
(-03, 00 og 02), og det er et kæmpe problem, 
synes jeg. 

Når jeg giver en elev middelkarakteren 4, 
så hører eleven mig egentlig bare sige, at han/
hun lige netop har klaret sig fri for at være et 
nul. Og hvem har måske lyst til at hænge med 
røven i vandskorpen. Eleven og læreren kan 
måske sagtens blive enige om, at elevens fag-
lige niveau er på middel, men de fleste elever 
vil til enhver tid sige, at så skal de have 7.

Ordlyden “minus-nul” giver jo ikke nogen 
som helst mening. Faktisk er det ubegribeligt, 

at man kan være så dum og værdiløs, at man 
kan pådrage sig et minus-nul, og det gør 
denne karakter rigtig svær at bruge. Det skal 
jo helst være sådan, at alle karaktererne kan 

anvendes, men i praksis har vi en skala, som 
starter en karakter for højt, nemlig ved 00, og 
det er med til at gøre 02 til en ekstra dårlig 
karakter og trække de efterfølgende karakterer 
med ned.

Jeg betragter vores nuværende karakterskala 
som glimrende, så længe man kun bruger ord. 
Det er da for eksempel fint at omtale et barns 
præstation som “en tilstrækkelig præstation”. 
Det er først, når tallet 02 bliver koblet på, at 
vi har et problem. Efter min mening skulle vi 
revurdere vores karakterskala. 0 burde være 
den mindste karakter, og alle efterfølgende ka-
rakterer burde kunne stå alene. Skalaen kunne 
for eksempel hedde: 0, 2, 5, 7, 9, 10, 12. 

Jeg anerkender, at de nuværende karakterer 
er besluttet ud fra en beregning, som jeg ikke 
forstår, men jeg vil modsat hævde, at man skal 
anerkende tallenes psykologiske betydning. 
Især når det gælder de laveste karakterer, som 
i forvejen rammer de mest sårbare børn.

Karakterskalaen har 
fortjent et nul

Det er sæson for at give årskarakterer. Jeg har cirka 100 elever på 8. årgang, 
som har haft deres ”karakterdebut” i dette skoleår, og jeg tror faktisk, at mange 
af dem har glædet sig til det. Det er dog et tilbagevendende problem, at en del 
elever har urealistiske forventninger til deres egne præstationer, samtidig med 
at de hverken forstår karakterskalaen eller den begrundelse, som læreren giver.

“Faktisk er det 
ubegribeligt, at 
man kan være så 
dum og værdiløs, 

at man kan 
pådrage sig et 

minus-nul”.

Af Lisbeth Sanggaard Sonne, lærer 
på Sølystskolen i Silkeborg

Blogs
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Fra fagene

FRANSK Gro Caspersen, lærer 
på Nymarkskolen i Svendborg, 
glemmer nok aldrig den grå og 
regnfulde februardag, hvor hun 
tømte sin postkasse og fandt et 
brev fra den franske ambassade, 
hvori der stod, at ambassaden 
ville tildele hende den fornem-
me orden Ordre des Palmes 
académiques (de akademiske 
palmer, redaktionen) – en hæ-
der, der går tilbage til Napoleons 

tid, og som hun tildeles for at 
udbrede kendskabet til det fran-
ske sprog og for hendes indsats 
for aktivt at inddrage de sprog, 
eleverne har med sig hjemmefra, 
som en aktiv del af sprogunder-
visningen. Gro Caspersen fik 
ordenen overrakt af Caroline 
Ferrari, Frankrigs ambassadør i 
Danmark.

HISTORIE Et pilotprojekt for 
efteruddannelse i Kolding har 
været en så stor succes, at 
det nu skal bredes ud  til tre 
andre kommuner. Målet med 
uddannelsen er at styrke læ-
rernes brug af lokalhistorien 
og primærkilder fra stadsarki-
vet i undervisningen. Udbre-
delsen til flere kommuner kan 
nu lade sig gøre med over 
2.500.000 kroner i støtte fra 
A.P. Møller Fonden. 

I Kolding har efteruddannel-
sesprojektet løbet over tre år, 
og 40 historielærere har sam-
arbejdet med det lokale stads-
arkiv om at bruge lokalhistori-
en i deres undervisning i 
folkeskolen. Nu udbredes 
projektet til 70 lærere og næ-
sten 2.000 elever landet over. 
I fagbladet Folkeskolen har 

historielærer Gitte Alstrup fra 
Alminde-Viuf Fællesskole i 
Kolding Kommune tidligere 
beskrevet efteruddannelsen 
som en øjenåbner. "Jeg har 
ikke tidligere været så god til 
at bruge den i min undervis-
ning, og det har heller ikke 
interesseret mig synderligt. Det 
har åbnet mine øjne for mulig-
hederne for at bruge lokalhi-
storien til at vække elevernes 
interesse for historiefaget", 
sagde hun til fagbladet. 

Indtil videre er der etableret 
nye aftaler om samarbejder 
mellem Københavns Stadsar-
kiv og Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv.

Efteruddannelse udbredes
Lokalhistorisk uddannelse spredes nu til 
flere kommuner

folkeskolen.dk/
historieogsamfundsfag 

folkeskolen.dk/
tyskfransk

Mundtlige prøver 
gået over al 
forventning

folkeskolen.dk/ 
engelsk

folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

Lærer modtager fransk ridderorden

Sådan sætter 
madkundskab 
fokus på fisk

MADKUNDSKAB I en ny 
ph.d.-afhandling sætter for-
sker og kok Rikke Højer fokus 
på fisk i undervisningen. Det 
vigtigste er, at lærerne viser 
interesse for fisk og ikke sig-
nalerer, at det er svært at 
tilberede fisk, lyder en af op-
fordringerne i hendes forsk-
ning. Hun har over fem ugers 
eksperimenterende undervis-
ning haft fokus på de 11-13-åri-
ges kendskab til og accept af 
fisk. 38 procent af eleverne 
sagde, at de bedre kunne lide 
fisk efter madlavningskurset. I 
den forbindelse har Rikke 
Højer nu oprettet YouTube-ka-
nalen ”Smag for fisk”, hvor 
lærere kan blive inspireret og 
få gode råd til, at der går mere 
"fisk" i deres undervisning i 
madkundskab.  
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Redigeret af: ijk@folkeskolen.dk

ENGELSK De mundtlige        
engelskprøver for afgangsele-
verne er gået meget bedre end 
forventet efter et år præget af 
corona. Det fortæller en-
gelsklærer Lena Smith Boysen. 
"Det har været en fantastisk 
oplevelse. Fuldstændig som 
det plejer. Alle har været forbe-
redte og gjort deres allerbed-
ste", siger læreren, der til daglig 
underviser på Bredagerskolen i 
Jelling og er næstformand for 
Sproglærerforeningens engel-
ske fagudvalg. Sidste år var 
afgangsprøverne helt aflyst. I år 
afholdes de, men det er kun 
den højeste af enten elevens 
standpunktskarakter eller prø-
vekarakter, som tæller. Det fik 
Lena Smith Boysen til at frygte, 
at eleverne ville hvile på laur-
bærrene. Det har dog slet ikke 
været tilfældet, fortæller hun.  
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Tema/fagligt efterslæb

”De skal nok 
indhente det”

CORONA

Lærer Karina Beringer fra Gedved Skole i Østjylland mener, at det er 
ren panik at tale om et massivt læringstab blandt danske skoleelever 
i kølvandet på 15 måneders coronakrise med skolenedlukninger og 
hjemmeundervisning.

“Det er en storm i et glas vand. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har 
undervist dem, bare fordi de har været derhjemme”, siger hun.

“Nogle elever har nydt godt af roen ved at være derhjemme og få 
lavet noget, de ikke plejer at lave. Og så er der nogle, der har haft det 
vildt slemt med at sidde alene og ikke har kunnet motivere sig selv. 
Jeg fornemmer, at det går lige op i sidste ende”, siger Karina Beringer.

Hun er én af de 364 lærere, der har deltaget i en undersøgelse om 
læringstab, som A&B Analyse har foretaget i fagbladet Folkeskolens 
Lærerpanel.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse for et år siden står 
det klart, at antallet af lærere, der kan nikke genkendende til et falden-
de fagligt niveau hos eleverne, er steget.

Mest markant er det, at 72 procent af de deltagende lærere svarer ja 
til, at de har én eller flere elever, hvis faglige niveau er faldet under 
nødundervisningen. Det er knap ti procentpoint højere end for et år 
siden. Halvdelen svarer ja til, at deres klasser som helhed har holdt det 
faglige niveau, mens fire ud af ti svarer nej. Også her er der tale om en 
forværring i forhold til situationen efter første bølge af corona i 2020.

Blandt de lærere, der vurderer, at deres klasser ikke har holdt deres 
faglige niveau, peger de fleste – nemlig 56,3 procent – på, at det står 
værst til i fremmedsprog, hvor det har været svært at øve mundtlighe-

72 procent af lærerne svarer i en ny 
undersøgelse ja til, at de har elever, 
hvis faglige niveau er faldet under 
coronakrisen. De fleste mener dog, 
at eleverne kan indhente det tabte 
igennem deres skoletid. Flere peger 
på dalende motivation som et større 
problem end et fagligt efterslæb.

ORD Erik Bjørn Møller
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den. Herefter kommer de praktisk-musiske 
fag med 50,8 procent.

BEHOV FOR SÆRLIGE
FORANSTALTNINGER

Men selv om et stigende antal lærere altså har 
noteret sig et faldende niveau blandt nogle 
elever, viser undersøgelsen også, at et lille 
flertal – 54,1 procent – mener, at læringstabet 
ikke er mere alvorligt, end at eleverne vil kun-
ne indhente det tabte igennem deres skoletid.

Som det lyder i en kommentar fra en af de 
deltagende lærere: “De skal nok indhente det”. 

Fra en anden lærer lyder det: “Jeg mener 
ikke, at det er et problem set over flere år. 
Mange – langt flere, end pressen antyder – har 
haft gavn af hjemmeundervisning. Jeg er ikke 
bekymret, snarere irriteret over det ensidige 
fokus på de negative konsekvenser”.

En tredje lærer retter sigtekornet mod politi-
kerne: “Det eneste, der virkelig har skadet ele-
verne for alvor, er alle de politikere med flere, 
der (for egen vinding) har udråbt eleverne 
som 'tabte'. Det er så misforstået og nærmest 

utilgiveligt. Det faglige niveau er et alt for 
vidt begreb til at udråbe som hverken det ene 
eller det andet lige nu … Giv nu vores prægti-
ge unge mennesker lov til at vise verden, hvad 
de er i stand til at overkomme”, lyder det.

Lidt over en tredjedel af lærerne mener, at 
det tabte kan indhentes, hvis der iværksættes 
særlige foranstaltninger som eksempelvis eks-
tra timer, tolærerordninger eller sommerskoler 
– mens 3,5 procent mener, at læringstabet er 
så massivt, at det ikke kan indhentes i løbet af 
grundskolen, medmindre helt ekstraordinære 
tiltag sættes i værk.

Kigger man nærmere på, hvad de adspurgte 
lærere så mener, at skolerne skal gøre for at 
hjælpe eleverne til at indhente det tabte, er 
det ikke ligefrem sommerskoler, der hitter på 
lærerværelserne. Det har kun 2,2 procent sva-
ret ja til. Derimod peger hele 74,7 procent af 
lærerne på, at flere tolærerordninger vil være 
vejen frem, mens 31,9 procent peger på ekstra 
undervisning til nogle af eleverne.

Netop muligheden for flere tolærerordnin-
ger er omfattet af den nye politiske aftale, der 
næste skoleår skal give skolerne større frihed 

Flere elever er kommet bagud
Har du en eller flere elever, hvis faglige niveau er falder under nødundervisning?

Ja 72 %

2021

Nej 28 %

Ja 63,4 %

2020 

Nej 36,6 %

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er udført af A&B 
Analyse i perioden 20. maj til 1. 
juni. Indsamlingen er foretaget 
via internettet som selvudfyldt 
spørgeskema sendt til Folkesko-
lens Lærerpanel, fortrinsvis 
lærere og skolepædagoger. 1.417 
personer blev inviteret til at 
deltage, 364 svarede.
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til at indrette undervisningen, som de vil, for at forsøge at 
råde bod på konsekvenserne af coronakrisen.

“Alle eleverne vil have godt af at få undervisning med to 
lærere. En del klasser har 25 elever og flere. På den måde vil 
lærerne nå alle eleverne i en klasse”, lyder det fra Jesper Hjul-
mand, der er lærer på Kastrupgårdsskolen i Tårnby Kommune.

Han fortæller samtidig, at han under coronakrisen har 
revideret sin opfattelse af, hvordan han skal undervise sine 
elever for at nå længst fagligt.

“Jeg har fundet ud af, at når jeg sidder med en gruppe 
alene, som for eksempel skal lave en skriftlig fremstilling, så 
giver det dem mere. Jeg sætter mig med min computer ved 
siden af dem med deres computere, så vi i fællesskab kan se, 
hvad de gør mindre godt, og hvor de skal sætte ind. Det kan 
man også gøre på nettet – men det fungerer bedst, når man 
sidder sammen”, siger Jesper Hjulmand.

PROBLEMER I DET 
DIGITALE UNIVERS

Men flere lærere peger i deres kommentarer til undersø-
gelsen på, at de har oplevet problemer under den digitale 
fjernundervisning.

“Under hjemmeundervisningen har mange elever ikke 
lavet det, de skulle. Det har været udfordrende at følge op på. 
Da vi så kom retur, var der mange huller, da de ikke kunne 
finde ud af det, ikke havde gidet, ikke havde spurgt efter 
hjælp”, lyder en kommentar fra en lærer.

En anden skriver: “Mistede flere elever under nødunder-
visningen – specielt drenge mistede totalt motivationen. Kan 
mærke, at det, de har lavet hjemme, ikke sidder så godt fast 
som det, vi arbejder med i skolen”.

Flere i lærerpanelet peger også på, at nødundervisningen 
især er gået ud over de i forvejen fagligt svage elever, lige-

som især tosprogede elever, der har behov for undervisning i 
dansk som andetsprog, har lidt under nedlukningerne.

“Nogle elever har holdt deres faglige niveau, men elever 
med faglige vanskeligheder og især de tosprogede elever er 
faldet i niveau”, lyder det fra en lærer.

GEJSTEN ER DALET 
HOS UDSKOLINGSELEVER

Flere lærere peger på, at deres største bekymring ikke går på 
det rent faglige.

“Det er ikke læringstabet, som er det alvorligste for de 
elever, som jeg underviser (10. klasse), det er elevernes 
manglende motivation, da den har betydning for hele deres 
gejst og tro på, at de kan lykkes med at forbedre deres fag-
lige niveau og udvikle sig personligt, socialt – eller hvad 
deres mål nu var med et år i 10. klasse”, skriver en lærer.

Det kan lærer Hanne Howard, der blandt andet underviser 
udskolingselever på H.C. Andersen Skolen i Vollsmose i 
Odense, genkende. 

“I udskolingen er der en afmatning blandt eleverne, den 
opleves som manglende engagement og kommer til udtryk i 
deres holdning til fremtiden og bekymring omkring corona”, 
har hun skrevet i en kommentar i undersøgelsen.

Hun uddyber i telefonen:
“Jeg oplever, at de har fået trukket tæppet væk under sig.  

Der er ikke noget håb, for der er ingen kontrol. Så vi prøve-
de at lave sådan nogle tricks med at kigge langt frem med 
dem, at sætte nogle mål og se frem til en tid uden corona. 
Det værste har helt klart været det psykiske. De havde intet 
håb, og vi har ikke kunnet hjælpe dem, for vi har jo været 
lige så usikre”, siger Hanne Howard.

ebm@folkeskolen.dk

Sådan kan den tabte faglighed indhentes
Hvad mener du, at skolerne skal gøre for at hjælpe eleverne til at indhente det tabte?

Flere tolærer-ordninger

Ekstra undervisning til nogle

Flere timer til faget

Ekstra undervisning til alle

Sommerskole

Andet

Ved ikke

                                                                              74,7 %

                            31,9 %

  8,7 %

 7,4 %

   2,2 %

   10,5 %

6,6 %

Tema/fagligt efterslæb
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ER ELEVERNE 
RAMT FOR LIVET?
Mens mange skolefolk i Danmark afviser at tale om læringstab, 
viser internationale undersøgelser, at elevers faglige corona-
efterslæb kan få store økonomiske konsekvenser – både for 
samfundet og for den enkelte elev i tabt indkomst resten af livet.

Formanden for de danske skoleledere, Claus 
Hjortdal, gør ikke alverden for at skjule sin 
harme, når talen falder på debatten om skole-
elevers faglige efterslæb og læringstab i køl-
vandet på næsten halvandet år med coronaned-
lukninger, nødundervisning og restriktioner.

“Mest fordi man taler ned til børnene på den 
måde. Du fortæller dem, at det er dem, der har 
et problem. Men de føler jo faktisk, at de har 
gået i skole. Også mens der har været lukket 
ned. Og så bliver der talt om læringstab, som 
om der er huller i hovedet på dem”, siger 
Claus Hjortdal.

Han anerkender ikke, at man bare kan sige, 
at “der er sket et eller andet procenttab” i ele-
vernes læring.

“Det vil være fuldstændig fejlagtigt at gå 
med den dagsorden, men det har nogle af de 
centrale politikere desværre en tendens til. 
Men at tale om læringstab er altså ikke mo-
tiverende. Især ikke når nogle også begynder 
at snakke om, at eleverne skal begynde at gå 
i skole i weekenderne. Så hopper kæden fuld-
stændig af”, siger han.

Ifølge Claus Hjortdal har politikerne en 
tendens til at gøre problemerne med elevernes 
læringstab værre, end de reelt er.

“9.-klasserne, der skal ud nu, har svært ved 
at nå det, og 8.-klasserne kan have nogle om-
råder, hvor de måske ikke når det hele. Men 

ORD Erik Bjørn Møller 
ILLUSTRATION Andrea Ucini                      
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derfra og nedefter har vi altså ikke problemer 
med at nå det. Vi skal ikke gøre det til et stør-
re problem, end det er”. 

I Folkeskolens undersøgelse er de fleste 
lærere da også helt på linje med skolelederne.  
54 procent giver udtryk for, at eleverne kan 
indhente det tabte igennem deres skoletid.

Skoleledernes formand synes, at forskning 
i læringstabets økonomiske konsekvenser er 
“noget teoretisk noget, der er svært at forhol-
de sig til”.

“Der er jo masser af børn, som vil klare 
sig mindst lige så godt. Der er børn, som er 
blevet robuste på en helt anden måde. Så kan 
det godt være, at der er andre, som måske får 
nogle problemer, men hvis vi nu kigger hin-
anden i øjnene i folkeskolen og siger, at vi har 
en opgave, vi skal løse – så er børnene altså 
indrettet sådan, at de kan indhente de mest 
utrolige ting, hvis de strammer balderne. Så 
det handler om at holde motivationen i top”, 
siger Claus Hjortdal.

ØKONOM: LÆRINGSTABS-
EFFEKT ER REEL

Spørger man tidligere overvismand og pro-
fessor i økonomi ved Aarhus Universitet 
Torben M. Andersen – der også er formand 
for regeringens økonomiske ekspertgruppe 
under coronakrisen – er det dog relevant at 
undersøge de økonomiske konsekvenser af 
elevers læringstab.

Rent faktisk indgik “læringstabseffekten” 
som et argument i det ekspertgruppeudspil, 
der tidligere på året dannede afsæt for den 
genåbningsplan, hvor det blev besluttet først 
at prioritere 0.-4.-klasserne tilbage i skolen, 
påpeger han.

“Men der findes mig bekendt ikke egentlige 
danske analyser af det. Det er ikke helt nemt 
at sætte tal på og kvantificere det, men der 
er noget, der tyder på, at der kan være nogle 
effekter – måske især for børn med mindre 
stærk baggrund”, siger Torben M. Andersen.

En stor hollandsk undersøgelse fra oktober 
sidste år viste, at eleverne gennemsnitligt har 
oplevet et læringstab, der svarer til en femte-
del af et skoleår, efter en periode på otte ugers 
nedlukning. Læringstabet er op til 55 procent 
større blandt elever fra familier med lavere 
eller ingen uddannelse.

I Norge har forskere undersøgt progres-
sion i stavning hos 1.-klasseelever under 
covid-19-krisen ved hjælp af testresultater fra 

foråret 2019 og foråret 2020. Undersøgelsen 
viste, at eleverne var halvandet semester bag-
ud i forhold til forventningerne.

En anden norsk rapport – fra Statistisk 
Sentralbyrå – har blandt andet undersøgt, hvad 
konsekvenserne af læringstabet kan medføre i 
reduceret livsindkomst for skoleelever. I rap-
porten, der har titlen “Hva koster det å stenge 
utdanningssektoren?”, understreges det, at 
man har valgt at lægge de mest konservative 
forudsætninger til grund for beregningerne. 
Ikke desto mindre når økonomerne frem til, at 
de økonomiske omkostninger ved, at skoler og 
børnehaver er lukket, er på cirka 1,7 milliarder 
kroner – om dagen. Dette beløb består dels 
af forældres produktivitetstab, fordi de måtte 
blive hjemme fra arbejde, dels af reduceret  
livsindkomst for elever på grund af læringstab.  

OECD: LAVERE INDKOMST 
GENNEM LIVET

Og i en rapport med titlen “The Economic 
Impacts of Learning Losses” fra den interna-
tionale organisation OECD skæres problema-
tikken ud i pap. Skolelukninger verden over 
har ført til læringstab, som ikke bare lige vil 
blive indhentet, selv om skolerne hurtigt måt-
te vende tilbage til tilstanden fra før corona, 
lyder en af konklusionerne i OECD-rapporten 
fra september sidste år.

“Mens de præcise læringstab endnu ikke 
er kendt, tyder eksisterende forskning på, 
at eleverne i 1.-12. årgang, der er berørt af 
lukningerne, kan forvente omkring tre procent 

”Det er et tab både for den 
enkelte i form af indkomst 
og for samfundet i form af 
aktivitet og skattebetalinger”.
Torben M. Andersen, tidligere overvismand og professor i økonomi

Tema/fagligt efterslæb
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Tema/fagligt efterslæb

lavere indkomst i hele deres levetid”, lyder 
det fra OECD.

Det understreges samtidig, at elever fra 
dårligt stillede familier rammes hårdest af 
læringstab – og at dette vil føre til større tab i 
livsindkomst.

I Danmark er der foreløbig kun foretaget 
undersøgelser, der belyser det faglige efter-
slæb gennem vurderinger og oplevelser, typisk 
baseret på spørgeskemaundersøgelser. Det er 
også blevet påpeget, at Danmark skiller sig ud 
som det land, der er længst fremme med di-
gitalisering, hvorfor det antages, at elevernes 
læringstab efter onlineundervisning ikke er så 
stort som i andre lande.

Men professor i økonomi Torben M. Ander-
sen finder det relevant at anskue læringstabet i 
sammenhæng med elevers tab af livsindkomst. 

“Et uddannelsesforløb kan blive forsinket, 
fordi man skal indhente noget. Hvis det så be-
tyder, at man bliver færdig et år senere, så er 
det klart, at der bliver et år mindre til at bruge 
den uddannelse på arbejdsmarkedet. Det er et 
tab både for den enkelte i form af indkomst og 
for samfundet i form af aktivitet og skattebe-
talinger”, siger han.

Især den sociale slagside bekymrer ham.
“Det forstærker nogle af de problemer og 

mekanismer, vi ser i betydningen af social 
arv, så det er nok den allervigtigste del af den 
her diskussion. Det er jo ikke skæbnen, at vi 
ikke kan gøre noget ved det – men det kræver 
viden at gøre det, så det vil være en god ide 
med flere analyser. Dermed kan vi identificere 

effekterne og have mulighed for at hjælpe 
dem, der er ramt”, siger Torben M. Andersen.

I Folkeskolens undersøgelse peger lærerne 
ligeledes på, at nødundervisningen især er 
gået ud over de i forvejen fagligt svage elever, 
ligesom især tosprogede elever, der har behov 
for undervisning i dansk som andetsprog, har 
lidt under nedlukningerne.

VENSTRE: ”DET GÅR UD 
OVER ELEVERNE”

Venstres undervisningsordfører i Folketinget, 
Ellen Trane Nørby, har forgæves forsøgt at få 
regeringen til at forholde sig til, hvor mange 
års målrettet skolearbejde det vil kræve for at 
løfte de elever, der er kommet mest bagud.

“Jeg får desværre ikke reelle svar på mine 
spørgsmål. Jeg oplever, at de holder sig for 
øjne og ører, for uha, man skal jo ikke tale 
problemerne op, siger de. Men vi taler ikke 
problemerne op, vi insisterer bare på, at man 
er nødt til at forholde sig til, at det selvfølge-
lig har konsekvenser, når skolerne har været 
så meget lukket”, siger hun – og tilføjer:

“Også på tværs af aktørerne oplever jeg, at 
man helst ikke vil tale for meget om det her. 
Hver gang vi forsøger at sætte fokus på det, så 
er nogle ude at sige, at nu taler vi problemet 
op. Jeg synes derimod, at der er en tendens til, 
at man taler en udfordring ned”.

Hun er stærkt kritisk over for, at regeringen 
og Finansministeriet ikke vil undersøge, hvad 
det kommer til at betyde samfundsmæssigt, 

”Dem, det 
går ud over i 
sidste ende, 
er altså 
eleverne 
– især de 
svageste”.
Ellen Trane Nørby, 
undervisningsordfører 
(Venstre)

Følg med og 
deltag i 
debatten på
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når nogle ikke længere kan se frem til samme 
muligheder job- og uddannelsesmæssigt, som 
de ellers ville have haft uden corona.

“Den debat er man enormt bevidst om i 
OECD og i andre lande. Men i Danmark 
mangler vi reel viden, og jeg forstår sim-
pelthen ikke, hvorfor Finansministeriet ikke 
vil foretage vurderinger af det. I alle mulige 
andre sager kan de jo godt foretage skøn over 
de samfundsmæssige konsekvenser, men når 
vi taler om corona, vil de ikke hjælpe. Dem, 
det går ud over i sidste ende, er altså eleverne 
– især de svageste”, siger Ellen Trane Nørby.

Samtidig kalder hun det uacceptabelt bare 
at satse på, at tingene retter sig efterhånden. 

“Når vi ikke kollektivt tager ansvar for at 
bringe alle godt videre, så bliver det dem, der 
har resurserne, der klarer sig. Grundlæggende 
anerkender vi altså ikke som samfund, at 
selvfølgelig betyder et kvart års undervisning 
noget. Det er at negligere konsekvenserne af 
corona for rigtig mange børn og unge, at man 
ikke vil anerkende det og lave den systema-
tiske gennemgang af, hvad man mangler”, 
siger Ellen Trane Nørby.

I et svar til Ellen Trane Nørby oplyser un-
dervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet), at det kræver, at der fin-
des testresultater før og efter nedlukningerne, 
hvis der skal gennemføres undersøgelser af 
omfanget af læringstabet i Danmark. Netop 
derfor holdt ministeren – trods utallige prote-
ster fra kommuner, skoler og lærere – fast i, at 
de nationale test skulle gennemføres dette for-

år. Hun oplyser desuden, at en forskergruppe 
ved Københavns Universitet vil gennemføre 
en undersøgelse af resultaterne af de nationale 
test i matematik og læsning fra foråret “for at 
afdække, hvordan det faglige niveau er blevet 
påvirket af nedlukningerne”.

DLF: DER SKAL LOKALE 
INDSATSER TIL

Formanden for Danmarks Lærerforenings un-
dervisningsudvalg, Regitze Flannov, er en af 
dem, der aldrig bruger ordet læringstab.

“Læring er meget individuelt. Som lærer vil 
jeg hellere fokusere på, hvilken undervisning 
der har kunnet lade sig gøre, og hvordan den 
er blevet modtaget. Men jeg er fuldstændig 
klar over, at i denne periode har undervisnin-
gen haft vidt forskellige muligheder og vilkår 
fra skole til skole, fra klasse til klasse, fra elev 
til elev. Derfor er det rigtig svært at udarbejde 
en national masterplan. Det her skal løses ude 
hos de lærere og ledere, der kender eleverne”, 
siger Regitze Flannov.

Derfor er hun glad for den nye politiske 
aftale, der giver skolerne større frihed i det 
kommende skoleår til at håndtere de faglige 
udfordringer.

“Jeg håber, at der kan komme et rigtig godt 
samarbejde i gang ude på skolerne mellem 
ledere og lærere med meget målrettede indsat-
ser. Det er det, jeg tror på”.

ebm@folkeskolen.dk

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den 
verden, der omgiver os. Uanset om det er mod, til at være den 
man er, mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller 
mod til at kaste sig ind kampen om at redde klimaet. 
Mediekonkurrencen 2021 inviterer elever i 6.-10. klasse til at 
reflektere over og skrive om mod, der forandrer verden. 

Tilmeld din klasse og vær med i et lærerigt forløb, hvor klassen 
skal lave deres egen avis med artikler inden for emnet. Vinder-
præmien er 5.000 kr. til klassekassen, og vinderne bliver kåret 
til et stort event i JP/Politikens Hus.  

Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 i 2021. 

Læs mere og 
tilmeld klassen på 

newsdesk.dk.
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“Arbejdstids-
aftalen er et af 
vores væsentligste 
redskaber til at 
skabe ordentlige 
arbejdsvilkår 
og en sund og 
udviklende skole-
kultur”.

Arbejdet med 
arbejdstidsaftalen 
fortsætter Reformens 

skyld?

Med medlemsopbakningen til Overenskomst 
21 fik vi samtidig sat et endeligt punktum for 
lov 409. Nu er alle undervisere omfattet af 
en arbejdstidsaftale, hvad enten man arbejder 
på det statslige, regionale eller kommunale 
område. En milepæl er hermed nået, og selv 
om det har været en lang rejse og en hård 
kamp at nå hertil, er arbejdet med at realisere 
arbejdstidsaftalens intentioner og indhold 
først lige begyndt. 

Arbejdstidsaftalen er en central aftale, der 
kan stå i sig selv, uanset om den suppleres 
af en lokalaftale eller ej. I tråd med aftalens 
hovedlinje om samarbejde, gennemsigtighed 
og synlige prioriteringer følges den centrale 
aftale så op af det nære, lokale samarbejde, 
der har ført til rigtig mange gode lokalaftaler 
– nye som genforhandlede.   

Sandheden er, at de lokale aftaler er betin-
get af kommunal økonomi, samarbejdstraditi-
oner og politisk klima. Når man skal vurdere 
en lokalaftale, er der derfor mange parametre, 
som skal tages i betragtning. 

Tilbage står imidlertid, at vi i alle dele af 
landet insisterer på, at arbejdstidsaftalens 
intentioner og bestemmelser efterleves uagtet 
de åbenlyse forskelligheder. Enhver lærer- og 
børnehaveklasseleder skal planlægges med 
et rimeligt forhold mellem tid og opgaver, 
mellem undervisning og forberedelse, mellem 
samarbejdstid og individuel tid og involveres 

i prioriteringerne på baggrund af gennem-
sigtige processer og tillidsfuldt samarbejde. 
Kongstanken er, at god skole udfolder sig, 
når de forskellige roller og positioner aner-
kendes, og samarbejdet lever og værdsættes 
hele vejen rundt. 

Det fungerer ikke lige godt alle steder. 
Nogle steder er der sågar brug for hjælp til at 
finde ind på sporet. Det tager vi meget alvor-
ligt, da vores fællesskab altid bør måles på, 
om vi kollektivt er i stand til at løfte dem, der 
har størst behov. 

Ligesom meget andet har det ikke været let 
at realisere arbejdstidsaftalen i en coronatid, 
og derfor må år ét ikke betragtes som eksem-
plarisk. Alle har gjort det så godt, de kunne, 
og er nået så langt, det var muligt. Vi fortsæt-
ter arbejdet: Arbejdstidsaftalen er et af vores 
væsentligste redskaber til at skabe ordentlige 
arbejdsvilkår og en sund og udviklende sko-
lekultur.

AF MORTEN KVIST 
REFSKOV,
formand for 
overenskomst-
udvalget i DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Jeg synes, det er groft, at DSE (Danske 
Skoleelever) peger mod lærerne som ho-
vedårsagen til en totalt fejlslagen skolere-
form. Det værste, man kan gøre, er at give 
nogen ansvaret for at løse en opgave, men 
ikke give dem midlerne til at udføre den”.

JONAS NIELSEN, FOLKESKOLELÆRER

”Og til slut vil jeg opfordre Danske Skole-
elever til at spørge sine 'medlemmer', om 
de foretrækker en skoledag med fokus på 
fagligt indhold fra klokken 8.00 til 13.00, 
eller om de foretrækker en spændende og 
varieret skoledag til 15.00?”

JEPPE CHRISTIANSEN, FOLKESKOLELÆRER

”Danske Skoleelever – med stort – går ind 
for de lange skoledage, samtidig med at 
otte ud af ti danske skoleelever – med lille 
– er dødtrætte af de lange skoledage. (…) 
Danske Skoleelever er helt ude af sync 
med danske skoleelever”.

NIELS CHR. SAUER, FOLKESKOLELÆRER 
EMERITUS

Uddrag af kommentarer til artiklen: 
"Eleverne: Problemerne ligger i 
undervisningen – ikke i reformen"

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

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

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Sig din 
mening

Det sagde lærerpanelet:

har oplevet  
voldelige elever

Sig din 
mening

Det sagde lærerpanelet:

27 %
har oplevet  

voldelige elever

27 %

Det sagde lærerpanelet:

har oplevet  
voldelige elever

Er pædagoger nødvendige 
i folkeskolen?

Folkeskolelovens paragraf 29a tillader mulig-
heden for, at pædagoger kan have afgrænsede 
undervisningsopgaver i 1.-3. klasse, og at læ-
rere også kan have tilsvarende begrænsede op-
gaver i 0. klasse. Den situation i indskolingen 
har blandt andet været med til at tale et samar-
bejde mellem lærere og pædagoger op, men 
spørgsmålet er, om pædagoger i folkeskolen 
kommer med kompetencer, som i forvejen 
ikke er der. 

Lærerens professionelle identitet er rettet 
mod læring (didaktikken), mens pædagogen 
oftest beskrives som den relationskompetente 
og “trivselseksperten”. I forbindelse med me-
ritlæreruddannelsens pædagogiske projekt har 
vi interesseret os for dette samarbejde og de 
udfordringer, der knyttes til dette samarbejde. 
En af måderne at arbejde med inklusion på er 
med co-teaching (en tofagpersonersordning 
mellem lærer og pædagog).

I bogen “Co-teaching – samarbejde om 
læring” beskriver Andy Højholdt, hvordan 
man arbejder med co-teaching med seks 
“co-teachingtilgange”. Der er ikke plads til 
her at komme ind på dem alle, men vi vil blot 
gøre opmærksom på, at den første af dem (én 
underviser, én assisterer) er det, man typisk 
ser i danske klasselokaler: Mens den ene 
underviser (typisk læreren), går den anden 
(typisk pædagogen) rundt og hjælper elever-
ne. Men skal der være tale om egentlig co-
teaching, handler det om at planlægge, gen-
nemføre og evaluere undervisning sammen.

For at få et øjebliksbillede af holdningen til 
co-teaching foretog vi en kort onlinespørge-

skemaundersøgelse i en lukket Facebookgrup-
pe for lærere og pædagoger i indskolingen. 
Vi spurgte om deres holdning til co-teaching 
og det ønskede samarbejde mellem lærere og 
pædagoger.

To ting i undersøgelsen overraskede os: For 
det første den, at en overvejende del (hele 57 
procent) nok mener, at lærer og pædagog taler 
sammen, men det er læreren, der underviser 
(farvel til co-teaching!).

For det andet mente henved en tredjedel, at 
de stod ret alene i forhold til resurser: Støtten 
fra ledelsen var ideologisk, men ikke fulgt 
af håndgribelige resurser i form af ekstra ar-
bejdstid til dette formål.

Sofie Sauzet har i bogen “Pædagogers fag-
lighed i skolen” forsøgt at komme nærmere 
ind på de udfordringer, der karakteriserer 
lærerens og pædagogens samarbejde. Hun 
bruger begrebet “udspændthed”, som er en 
position mellem to yderpunkter. Pædagogen 
er således spændt ud mellem rollen som triv-
selsekspert og læringsmotivator (han eller hun 
skal motivere elever til læring). Læreren er 
spændt ud mellem den traditionelle rolle som 
fagligt ansvarlig og så en ønsket åbenhed over 
for det faglige arbejde (villighed til at give 
afkald på den traditionelle læringsrolle og 
invitere pædagogen ind).

Sofie Sauzet har fat i noget her: Skal vi 
tro på, at co-teaching kan fungere mellem to 
forskellige fagpersoner, da er tiden kommet til 
at udvikle undervisning – sammen! – planlæg-
ning, gennemførelse og evaluering, for ellers 
er der ikke behov for pædagoger i folkeskolen.

 MARTIN BRUUN MØLLER, cand.mag., ph.d. og meritlærerstuderende, 
    SØREN HERMANN, skolepædagog og meritlærerstuderende 

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

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

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

i bladet, i det omfang der er plads.
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Hvordan 
er din 
klasse 

indrettet?
O R D  Henrik Stanek

F OTO  Tobias Nicolai
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Bordene står snorlige, det roder ikke det mindste, og elevernes navne hænger 
måske på døren, så de føler sig velkomne. Sådan ser klasselokalet måske ud 
første skoledag efter sommerferien, men derefter glemmer de fleste lærere alt 
om indretningen. Nu har to PPR-konsulenter skrevet en bog om, hvorfor det er 
vigtigt at fastholde fokus på de fysiske rammer.

Pigerne sidder tæt sammen omkring en ø af borde midt i klasselokalet, 
mens drengene holder til ved seks borde langs de tre vægge, så de har 
ikke umiddelbart nærkontakt.

“Drengene har brug for ro, og det giver vi dem mulighed for, når de 
sidder langs væggene. Eleverne har forskellige behov, og det prøver vi 
at tilgodese, når de får nye pladser”, forklarer matematiklærer Katrine 
Kirial om indretningen i 2.c på Skovvangskolen i Aarhus.

Omvendt har nogle af pigerne behov for at komme mere med i fæl-
lesskabet, og det kan en ny plads også hjælpe med.

“Vi prøver at hjælpe fællesskabet blandt pigerne på vej, blandt andet 
med denne bordopstilling”, fortsætter Katrine Kirial.

Lærerteamet i 2.c har besøg af konsulenterne Stine Clasen og 
Christina Baluna Hostrup fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR) i Aarhus. De har begge baggrund som lærere og har gennem fire 
år rådgivet om, hvordan klassens fysiske rammer påvirker elevernes 
læring og trivsel. Nu har de skrevet en bog om bære- og væredygtige 
rum. Tesen er, at døre og vinduers placering er et vilkår, men derudover 
kan lærere påvirke lokalet, så det understøtter undervisningen.

“Vi tror på den lille forandring – den forandring, du som lærer kan 
tage ansvar for her og nu. Intet er for småt, og intet er for stort, men vi 
siger aldrig: ’I skal gøre sådan og sådan’”, siger udviklingskonsulent 
Stine Clasen.

Makkerparret spørger eleverne i 2.c om, hvad der er godt ved, at pigerne 
sidder i midten og drengene ude i siderne. Det er der delte meninger om.

“Jeg kan bedst lide, at alle pigerne sidder ved samme bord, for så 
sidder jeg sammen med mine bedste venner”, svarer en pige.

En anden pige kunne godt tænke sig at sidde pige/dreng. Det får en 
dreng ved vinduet til at foreslå, at så skal alle klassens elever sidde ved 
ét langt bord. En anden dreng vil bare gerne sidde sammen med sine 
gode venner, og de er for langt væk, sådan som drengene sidder nu, 
mener han.

Klasseteamet er så småt begyndt at overveje, om eleverne skal sidde 
anderledes, blandt andet fordi drengene indimellem har svært ved at for-
stå, at de ikke må gå over og snakke med deres kammerater i timerne.

“Vi giver jævnligt eleverne nye pladser. Det er en dynamisk proces, 
hvor vi efter en rum tid kan mærke, at pladserne skal ændres”, uddyber 
dansklærer Kirstine Krogh Vork.

ENMANDSBORDE APPELLERER IKKE TIL LEG
Indretning skaber adfærd, så vil man styrke fællesskabet blandt elever-
ne, skal bordopstillingen invitere til samvær. På den led er lærerne i 2.c 
på rette kurs i forhold til at få pigegruppen til at hænge sammen.
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Christina Baluna Hostrup giver et eksempel 
fra en 4. klasse, som makkerparret har besøgt, 
fordi lærerne undrede sig over, at eleverne 
ikke legede sammen i frikvartererne. Fordi 
der havde været meget uro i klassen, havde 
lærerne valgt, at eleverne skulle sidde ved 
enmandsborde. Nogle så ud ad vinduet, andre 
vendte op mod tavlen og andre igen ind mod 
væggen, men den opstilling appellerer ikke til 
samvær, når timen er slut.

“Løsningen blev, at eleverne kom til at 
sidde i firemandsgrupper efter vores besøg. 
Det styrker samarbejdet i timerne og gør det 
samtidig nemmere for eleverne at lave noget 
sammen, når de er inde i frikvartererne”, siger 
udviklingskonsulenten.

Klassens lærere kunne hurtigt mærke, at der 
opstod færre konflikter.

“Der er ikke én rigtig måde at stille borde-
ne på, men lærerne kan spørge sig selv, om 
indretningen understøtter elevernes læring 
og trivsel. Lærere gør typisk klasselokalet 
lækkert og hyggeligt til første skoledag, så 
eleverne føler sig velkomne tilbage efter som-
merferien, men når undervisningen går i gang, 
presser andre ting sig på. Derfor skal lærerne 
prioritere at sætte det fysiske rum på dagsor-
denen. Det er vigtigt, for eleverne går i ram-
merne hver dag, og vi ved, at man kan styrke 
læringsmiljøet ved at arbejde med det fysiske 
rum”, siger Christina Baluna Hostrup.

Man behøver ikke at have resurser til at 
male, tilføjer hun. Men man kan skrue op for 
det, der er.

“Fordelen ved at ændre indretningen er, at 
man med det samme kan se, om det virker. El-
lers kan man bare lave det om igen”, siger hun.

Det får dansklærer Kirstine Krogh Vork i 
2.c til at spørge, om konsulenterne ser både 
på klassen som helhed og på de enkelte børns 
behov.

“Vi spørger ikke ind til behovet hos den 
enkelte elev. Det er I kloge på, for det er jeres 
børn”, svarer Christina Baluna Hostrup.

LÆRERE HAR BRUG FOR EN PLADS
Stine Clasens blik hæfter sig ved klasseteam-
ets arbejdsbord i 2.c. Det står klemt helt op 
i hjørnet, hvor væggen med vinduer møder 
tavlevæggen. På bordet står plastikkasser med 
pensler og malesager, der ligger små bunker 
med skoleting, og et stort ur, en lyseblå vand-
kande og et dannebrog fylder også. På kontor-
stolen står en stor taske og er delvist dækket af 
en trøje, som ligger henslængt over ryglænet.

“Det kan være en rodet arbejdsplads. Vi 
har lige haft billedkunst, så nu ligger der en 

del ting derfra. Men vi bruger nok i for høj 
grad bordet til opbevaring. Selv om vi prøver 
at holde orden, går der hurtigt drift i hver-
dagen”, lyder det undskyldende fra Kirstine 
Krogh Vork.

I dag er der ikke mange lærere, som under-
viser fra en arbejdsplads i klassen, konstaterer 
Stine Clasen. Det finder hun problematisk, 
fordi det gør det svært for eleverne at aflæse, 
hvem der har ansvaret i klassen.

“Signalet vil være et andet, hvis jeres 
bord står med den ene ende ind mod vin-
duesvæggen, så I kan sidde bagved og se ud 
på børnene. Det vil gøre en forskel både for 

Lærerteamet i 2.c på Skovvangskolen i Aarhus 
har samlet pigernes borde og spredt drengene 
langs væggene i et forsøg på at tilgodese 
forskellige behov i henholdsvis pige- og 
drengegruppen.
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jer, for børnene og for de forældre, kolleger, 
skoleledere og andre, som kommer ind ad dø-
ren. Samtidig inviterer det eleverne til selv at 
søge hjælp hos jer ved bordet”, forklarer hun 
lærerteamet.

Kirstine Krogh Vork er med.
“Jeg tænker, at du har ret. Jeg sætter tit 

stolen med ryggen til bordet, så jeg vender ud 
mod eleverne”, siger hun.

“Hvor ofte er I to voksne til at undervise?” 
spørger Stine Clasen uden at vente på svar. 
“Der bør være pladser til begge voksne. En 
plads kan også være en knage til tasken, for 
det viser, hvor den voksne bor”.

Hvis den ene professionelle har et sted at 
være, mens den anden altid må gå rundt, signa-
lerer det ikke ligeværdighed over for børnene.

“Nogle har arbejdsplads i hver sin ende, så 
de omfavner hele rummet. Den bevidsthed 
kan man skrue op for”, siger Christina Baluna 
Hostrup.

De to konsulenter har givet de voksnes 
arbejdspladser i klasselokalet et helt kapitel i 
deres bog.

“Vi er fortalere for at få katederet som fæ-
nomen tilbage i klasserummet. Det behøver 
ikke at være kæmpestort, for størrelsen er som 
sådan ikke afgørende. Det er signalet om, at 
der er en plads til den eller de professionelle, 
som er vigtigt”, siger Stine Clasen.

KLASSENS FRÆKKE DRENG
Bogen byder også på et kapitel om klassens 
frække dreng: rodet. Inklusive et forslag til, 
hvordan man kommer roderiet til livs.

“Rod rydder ikke sig selv, så hvem tager 
julepynten ned, så den ikke hænger der i maj, 
som vi har oplevet flere steder?” spørger Stine 
Clasen og træder direkte på en øm tå hos læ-
rerteamet i 2.c.

“Vi tog juletegninger ned i februar, og det 

var kun, fordi vi skulle have noget op, som 
eleverne havde tegnet i billedkunst”, erkender 
Kirstine Krogh Vork.

Der går hurtigt drift i hverdagen, gentager 
hun. Det er matematiklærer Katrine Kirial 
enig i.

“Vi kan godt rydde op, men vi har ikke fo-
kus på det, fordi vores kerneopgave er at un-
dervise og sørge for, at eleverne har det godt”.

Klassepædagog Marlene Iben Nielsen sy-
nes, det roder i 2.c.

“Vi har alt for mange ting. Det begynder 
ude på gangen, hvor det flyder med tøj og sko. 

RUMMETS FEM FASER
1 NU
Situationen lige nu. Hvorfor er det 
aktuelt at tale om i dag? Hvordan 
ser her ud? Hvad fungerer godt? 
Hvad fungerer ikke?

2 ØNSKER
Tal om ønsker til rummet. Med 
brug, genbrug og nytænkning af 
det, der allerede er. Der vil typisk 
være flere ting at arbejde med i 
forhold til ønskerne.

3 FOKUS
Sæt fokus på én ting, som alle er 
enige om at begynde med og 
hvorfor.

4 IDEER
Brainstorm på ideer og muligheder.

5 HANDLING
Aftal de konkrete handlinger – 
gerne i prioriteret rækkefølge: 
Hvem gør hvad og hvornår? Følg op 
på ændringen/justeringen og 
vurder, om den virker efter 
hensigten.

”Vi er nysgerrige og spørger til, hvad der fungerer og ikke fungerer i den klasse, vi besøger”, siger 
udviklingskonsulent Stine Clasen, som her besøger Skovvangskolen sammen med sin makker Christina 
Baluna Hostrup (til venstre).

”Der er ikke én rigtig måde at 
stille bordene på, men lærerne kan 
spørge sig selv, om indretningen 
understøtter elevernes læring og 
trivsel”.
Christina Baluna Hostrup, PPR-konsulent
Stine Clasen, PPR-konsulent

› læs videre side 34
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Eksempler fra bogen ”Bære- og 
væredygtige rum i skolen” 

ALT FOR MANGE TING
Vi besøger en 5. klasse, og matematiklære-
ren fortæller, at de andre i teamet ikke har 
mulighed for at være med: ”Det er også mig, 
som går mest op i det med rummet”, smiler 
læreren.

Vi spørger, hvad der er brug for vores hjælp 
til. Læreren synes, det er svært at få samling 
på elevgruppen, og at der er særlig meget uro 
i hjørnet ved døren. ”Og der er alt for mange 
ting herinde. Både på væggene og i reolerne”. 

Vi spørger til, hvilke aftaler teamet har om 
de fysiske rammer. Hun svarer, at det har de 

Tip til god 
indretning

ingen faste aftaler om, men ”nogle gange på 
teammødet taler vi da om, at vi skal have 
gjort noget ved rummet. Men det sker lige-
som aldrig. Vi prioriterer det ikke højt nok, 
tror jeg”. 

Ud over placering af tavle, smartboard, 
bordopstillinger, oprydning i reoler og kate-
gorisering af ophæng kommer sparringen 
mest til at handle om betydningen af faste 
aftaler om rummet. Vi foreslår brug af Rum-
mets fem faser: Nu – ønsker – fokus – ideer 
– handling (se boks side 31).

BORDENES PLAN ABC
I en 9. klasse er lærerne blevet opmærksom-
me på, at de med fordel kan bruge borde og 
stole mere dynamisk. De spørger eleverne, 
hvordan de synes, det fungerer at stille bor-
dene i forhold til de forskellige former for 
undervisning. De bliver hurtigt enige om, at 
tre grundopstillinger kan være hensigts-
mæssige:
A. Bordene står i busform med tomandsbor-

de med front mod tavlen. Opstillingen 

skal primært bruges til gennemgang af 
nyt stof og til fremlæggelser. 

B. Bordene står i hestesko. Opstillingen skal 
primært bruges til fælles dialog og sam-
taler på klassen. 

C. Bordene står i klynger. Opstillingen anven-
des til projektopgaver og gruppearbejde. 

Herefter begynder hver time med, at lære-
ren melder ud, hvilken bordopstilling der er 
brug for. Der sættes et stykke musik på, og 
eleverne stiller bordene op.

Lærerne er glade for løsningen. Dels er 
der mere flow i undervisningen og motivati-
on blandt eleverne. Dels tager eleverne et 
stort ansvar for, at bordene står ordentligt, 
og de udviser større ansvarlighed for de 
fysiske rammer i klassen.

HVAD SKAL VI SPILLE?
En klasse har en lille mellemgang med reo-
ler, som er proppet med spil, materialer, 
printer, tegneredskaber og andre ting.

Det er svært at overskue, hvad der er på 



F o l k e s k o l e n   1 2   2 0 2 1   33 

”Bære- og væredygtige rum i skolen – En 
bog om rummets didaktik” af Stine Clasen 
og Christina Baluna Hostrup, Dafolo 
Forlag, 103 sider, 298,75 kroner.

op og kategoriseret, for nu er det nemt at 
finde det, de har brug for. Det giver overblik 
og frigiver tid. 

Eleverne er begyndt at bruge spillene i 
pauserne, og der er ingen konflikter om, 
hvad der skal spilles, fordi det er nemt at 
vælge, og fordi spillene løbende skiftes ud 
med andre spil.

DEN PROFESSIONELLE 
ARBEJDSPLADS
Det klassiske kateder er røget ud af mange 
klasselokaler. Nogle steder fordi lærerne vil 
være fleksible i deres undervisning, mens 
andre ser katederet som en barriere mellem 
lærer og elever. Der kan også være en opfat-
telse af, at katederet symboliserer envejs-
kommunikation og tavleundervisning.

Når der ikke er en fast arbejdsplads til den 
voksne, kan det medføre forhold, som hver-
ken lærere eller elever er sig bevidste:

– At lærerne oplever sig lidt rodløse.
– At der er en del uro i rummet, fordi læ-

reren bevæger sig meget rundt.
– At eleverne ikke intuitivt ved, hvor de 

skal søge hjælp, men må markere, typisk 
ved håndsoprækning eller kald, at de har 
brug for hjælp.

– At lærernes materialer, taske, jakke med 
mere kommer til at ligge forskellige steder 
og måske rode lidt.

 
VISUEL STØJ FRA 
SKRALDESPANDEN
I klasseværelser ser vi ofte en skraldespand 
stå lige under tavlen. Det betyder, at elever-
ne intuitivt vil ”se” skraldespanden, hver 
gang de retter blikket mod tavlen. Det virker 
forstyrrende og er ikke understøttende for 
en samlet opmærksomhed på det, der fore-
går i læringsrummet. 

Andre gange står skraldespanden lige 
inden for døren og er dermed det første, 
man ser, når man træder ind. Det kan der 
være gode forklaringer på, som handler om, 
at det er nemt at benytte skraldespanden, 
når man alligevel går forbi.

Vores anbefaling er, at man placerer skral-
despanden et sted, hvor den står mere di-
skret og samtidig er funktionelt placeret.

reolerne, og vi taler med lærerteamet om, 
hvordan de oplever, at det fungerer. Lærerne 
synes, det er noget værre rod. Det er ikke til 
at finde de materialer, de skal bruge, og det 
er bare blevet værre og værre, fordi det er så 
nærliggende at stille noget på reolerne, når 
der i forvejen er rodet. Desuden synes de 
ikke, at spillene bliver brugt af eleverne, 
hvilket jo er hensigten.

Vi anbefaler, at de rydder op i reolerne og 
lægger det væk, smider ud eller giver videre, 
som de ikke bruger. Vi taler desuden om, at 
eleverne måske ikke bruger spillene, fordi 
der er for mange at vælge imellem, og fordi 
de ligger hulter til bulter. 

Vi aftaler, at de skal vælge fem spil ud og 
lægge på reolen. De kan så skifte ud med 
fem andre spil i næste måned. Desuden 
anbefaler vi, at spillene er ét sted i reolen og 

tegneredskaber et andet, så lærerne lader 
tingene flytte ind med navneskilte. På sam-
me måde kan de sætte navne på de hylder, 
hvor deres egne materialer bor. 

Da vi genbesøger klassen, viser lærer-
teamet stolt reolerne frem. De har fulgt alle 
anbefalinger og er glade for, at de har ryddet 
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En gang imellem tager vi eleverne med derud, så vi kan rydde op, men 
hvis vi voksne ikke rydder op i vores egne ting, lærer børnene det hel-
ler ikke. Det skal vi have snakket om”, siger hun til sine teamkolleger.

Idealet er, at det, der er i klassen, understøtter den aktuelle undervis-
ning, fremhæver Stine Clasen. Alt andet er støj. 

“Elever, som er lette at aflede, bliver forstyrret, hvis der er alt for 
mange ting. Jo mere man gør rummet rent til trivsel, desto mere styrer 
man elevernes energi ind på det, vi vil have dem til. Eleverne kommer 
for at lære og udvikle sig, og det skal vi understøtte”, siger hun.

Forfatterparret skelner mellem aktivt og passivt rod. Aktivt rod er de 
materialer, som bliver brugt aktuelt, mens det passive ikke har været i 
spil i et stykke tid.

“Passivt rod har det med at samle sig på skabe og hylder. Vi ser det 
i overmål i læringsmiljøer, for vi roder alle sammen, men i det professi-
onelle læringsrum skal man have et bevidst blik for at gøre noget ved 
det, fordi det forurener læringsmiljøet”, siger Stine Clasen.

Det skal ikke hænge på én lærer at gøre noget ved rodet. Det skal 
være en del af teamets opgave. Ellers bliver det liggende, er forfat-
ternes erfaring. De ved godt, at de bevæger sig ind på et følsomt felt, 
fordi mennesker ser forskelligt på rod. Derfor foreslår de, at man går 
varsomt til opgaven.

“Helt lavpraktisk kan man tage udgangspunkt i tre kasser: beholde, 
overveje og af med. Kasserne kan være fysiske, eller man kan tænke 
sig til dem”, siger Christina Baluna Hostrup.

Overveje-kassen er den svære. Især fordi lærere og pædagoger er 
samlere.

“De beholder materialer fra fede undervisningsforløb og søde ting, 
eleverne lavede i 0. klasse. Det forstår vi godt, men det kan ikke alt 
sammen være i klasselokalet, så når ting har ligget i overveje-kassen i 
en periode uden at blive brugt, kan de undværes. Derfor er det en øvel-
se, man skal lave jævnligt”, siger Christina Baluna Hostrup.

Teamet i 2.c er tilfreds med konsulentbesøget.
“På vores teammøder taler vi tit om dynamikkerne mellem vores ele-

ver – om hvem der sidder godt sammen. Men vi har ikke altid øje for 
omgivelserne. Nu har vi fået hjælp til, hvordan vi kan fokusere på hele 
klasserummet”, siger dansklærer Kirstine Krogh Vork.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Dansklærer Kirstine Krogh Vork og matematiklærer Katrine Kirial har klemt deres arbejdsbord helt op i hjørnet i lokalet, men det er ikke 
hensigtsmæssigt at sidde med siden eller ryggen til eleverne, forklarer udviklingskonsulent Stine Clasen.

”Vi er fortalere for at få 
katederet som fænomen 
tilbage i klasserummet”.
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 ft.dk/undervisning/undervisningsfilm

Anbefalinger Janus Neumann, lærer på Skovshoved Skole 
og faglig rådgiver for netværket for 
historie og samfundsfag på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Fortalt til Erik Bjørn Møller/ebm@folkeskolen.dk 

Jeg har fundet mange gode undervisningsmu-
ligheder ved at rette blikket mod Christiansborg 
og Folketinget, der i de seneste to år har 
opdateret sine undervisningsfilm. Seneste skud 
på stammen er fem EU-film, og de lægger sig i 
samme pædagogiske rille som de øvrige film om 
demokrati, partier, valg og alt det andet 
indhold, som man kan finde på siden. 

Fagbegreberne er i fokus, og de forklares 
indgående med efterfølgende opgaver. Jeg 
synes, at filmene har fået et gevaldigt skub i 
den rigtige retning. De er overskuelige og 
forklarer både underholdende og pædagogisk, 

hvordan vores folkestyre hænger sammen og 
fungerer. 

Til hver film får man muligheden for at 
downloade skrivbare pdf-opgaver, og hver film 
indeholder i princippet sin egen problemstilling, 
der også kan anvendes til en eventuel prøve. 
Man kan arbejde med filmene og det tilhørende 
materiale på flere differentierede niveauer – og 
det er bare at gå i gang. Forløbene giver i høj 
grad sig selv, og det er tydeligt, at der er lagt tid 
og resurser i dem.

Én af de mest fascinerende dokumentarfilm 
fra besættelsen, som jeg kender, er helt klart 
dokumentarfilmen ”Angrebet på Shellhuset” af 
Simon Bang og Martin Sundstrøm. Jeg har 
også oplevet, at det er en fortælling, som 
fanger mange elever i 8. og 9. klasse. De bliver 
grebet af beretningen om, hvordan flyene fløj 
så lavt, at et af dem foretog en vending rundt 
om tårnet på Københavns Rådhus.

Filmen tager sit afsæt i den engelske 
chefoperatør Edward Sismores fortælling om 
angrebet, der betegnes som et af de svære 
angreb, som Royal Air Force deltog i under 

krigen. Sismore sad med i angrebet, der som 
bekendt gik grueligt galt, da man på grund af 
en menneskelig fejl bombede Jeanne 
d’Arc-skolen – også kendt som Den Franske 
Skole – på Frederiksberg Allé. 86 mennesker 
blev dræbt, herunder mange børn på skolen. 
Men det lykkedes også at præcisionsbombe 
Gestapos hovedkvarter i Shellhuset, og Edward 
Sismore fortæller både nøgternt og følelsesla-
det om begivenhederne den 21. marts 1945.Film Beretning fra 

besættelsestiden 
fanger eleverne

dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/
film/angrebet-pa-shellhuset

I forløbet ”Stærke fællesskaber” på videnspor-
talen af samme navn arbejder man med 
ekstremisme og radikalisering. Har man 
samfundsfag i 8. klasse, er folkeskoledelen 
rigeligt. Man kommer langt omkring – men har 
man for eksempel projektopgave i 9. klasse, 
kan man også vise eleverne nogle af de 
fagtekster, der ligger i forløbets gymnasiedel. 
Der ligger to færdige cases og undervisnings-
slides klar til lærer og elever, og der er opgaver 
og masser af muligheder for diskussioner i 
klassen undervejs. 

I mine øjne er to af de store styrker ved 
forløbet, at man lynhurtigt får centrale fagbe-
greber i spil, og at man kan arbejde dybtgående 
med begreber som push/pull-effekter og 
socialisering. I forløbet linkes der også til 
rapporter om det forebyggende arbejde med 
radikalisering, og har man tiden, er det spæn-
dende læsning.

Hjemmeside Få din 
klasse til at diskutere 
radikalisering

Film Gennemarbejdede 
forløb om magtens 
korridorer

 stærkefællesskaber.dk
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Måske skal skolen 
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“Politisk ledelse handler lige så meget om fra-
valg og prioritering af opgaver, som det hand-
ler om at anvise opgaver til skolen”. Sådan 
lyder det i den netop offentliggjorte beretning 
fra Rådet for Børns Lærings formandskab, 
som har set på folkeskolereformen og ikke er 
imponeret over resultaterne. Men helt grund-
læggende mener formandskabet ikke, at refor-
men havde de store muligheder for succes, og 
at politikerne skal lære af forløbet. 

“Folkeskolereformen har ikke løftet skolen. 
Man kan så drage den umiddelbare konklusi-
on, at den ikke virkede. Men vi stopper op og 
stiller to spørgsmål”, forklarer formand Char-
lotte Rønhof. “Når reformen aldrig rigtigt blev 
implementeret, er det så overhovedet en valid 
konklusion, at reformen aldrig virkede? Og 
var det nogensinde realistisk at nå målene, når 
der samtidig ligger en række grundlæggende 
udfordringer, som man slet ikke rører ved, i 
reformen?” 

De grundlæggende problemer, som Char-
lotte Rønhof mener, at man i for lille grad har 
taget højde for, er inklusion, social ulighed og 
lærerkvalitet. Hun peger på en undersøgelse, 
som Det Nationale Forsknings- og analyse-
center for Velfærd, Vive, har foretaget for 
formandskabet, der viser, at det, der har størst 
betydning for, hvordan eleverne klarer sig i 9. 
klasse, er deres forældres baggrund. 

“Er det rimeligt og realistisk, at skolen 
skal løse de mange udfordringer, der bunder i 
socioøkonomi? Der er mange gode elementer 
i reformen, for eksempel lektiehjælp, som 
var en vigtig brik i forsøget på at bryde den 
sociale arv, men spørgsmålet er, om den skal 
gives bredt?” 

I beretningen lyder det derfor: “Måske er 
det tid til et opgør med ønsket om at behandle 
alle børn ens”. 

DØMT TIL AT MISLYKKES 
UDEN LÆRERNE

Rådet for Børns Læring er bredt sammensat 
af repræsentanter for organisationerne om-
kring folkeskole- og daginstitutionsområdet. 
Formandskabet er udpeget af tidligere un-
dervisningsminister Merete Riisager (Liberal 
Alliance). Ud over tidligere underdirektør i 
DI Charlotte Rønhof tæller formandskabet 
lærer Mette Frederiksen og pædagog Pernille 
Hviid, Andreas Rasch-Christensen og Ste-
fan Hermann fra professionsuddannelserne, 
sognepræst Henrik Gade Jensen og ph.d. i 
pædagogik Per Fibæk Laursen. Spørger man 

Per Fibæk Laursen, om folkeskolereformen 
nogensinde havde en chance for at lykkes, er 
det korte svar: “Nej”.

“Jeg tror egentlig ikke, at man kan lykkes 
med sådan en reform, når udspillet kommer 
fra folketing og ministerium uden om fol-
keskolens parter. Havde de haft lærerne og 
resten af skolens parter med, så var det en 
anden sag. Men på den her måde, så nej”. 

I beretningen lyder det: “Det er formand-
skabets opfattelse, at man fra centralt hold 
bør uddrage vigtige læringspunkter af forløbet 
omkring folkeskolereformen. Stort anlagte 
reformer bør ud over at have bred politisk 
opbakning til vedtagelse af reformens indhold 
også – og lige så vigtigt – bygge på enighed 
og opbakning til implementeringen. Og det 
skal selvsagt sikres, at der er en robust finan-
siering bag reformen”. 

Det er lærer Mette Frederiksen meget enig 
i. Men hun mener ikke, at man skal tænke, at 
reformen bare skal have mere tid. “Lad os nu 
bare erkende, at den reform er mislykket”, si-
ger hun. Men hun og resten af formandskabet 
mener ikke, at man burde rulle alt tilbage eller 
komme med en ny reform. 

“Det ville næppe være en god ide at smide 
en ny bombe ind i folkeskolen lige nu. Men de 
må godt være lidt hurtige med justeringerne – 
særligt skoledagens længde, nationale test og 
elevplaner”, siger hun, og Per Fibæk Laursen 
supplerer: 

“Det er meget fornuftigt af politikerne at 
forsøge at få et partnerskab i gang. Men van-
skeligheden i den aktuelle situation er, at man-
ge af lærerne synes, at for at komme i gang 
med et troværdigt og hæderligt samarbejde 
havde man gerne set, at politikerne havde rul-
let reformen tilbage”, siger Per Fibæk Laursen. 

LEKTIEHJÆLP TIL DEM,
DER HAR BEHOV

Formandskabet anbefaler, at man holder fast 
i de gode elementer, for eksempel åben skole 
og bevægelse. Men man skal sænke forvent-
ningerne til, at det giver målbare effekter på 
læringen. Den understøttende undervisning 
foreslås afskaffet, men sådan at resurserne 
bliver i skolen. Lektiehjælpen foreslår for-
mandskabet, at man differentierer, så man bru-
ger resurserne og tiden på de elever, som reelt 
har behovet, og lader de forældre, som har 
tid, lyst og kræfter, få mulighed for at klare 
det hjemme. Og så skal lærernes kompetencer 
inden for undervisningsdifferentiering styrkes.

Det er på tide at erkende, 
at skolen ikke kan løse 
alle samfundets 
problemer, lyder det fra 
Rådet for Børns Lærings 
formandskab, som giver 
en skarp kritik af reformen 
i sin sidste beretning.
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“Det er et såkaldt vildt problem, der inde-
holder mange delproblemer, der går på tværs. 
Og man har ikke en præcis viden om, hvordan 
det skal løses. At vi foreslår, at man behandler 
eleverne forskelligt, betyder jo ikke, at vi vil 
tilbage til den delte skole. Vi praktiserer jo 
allerede nu det at behandle elever forskelligt, 
for eksempel i erhvervsklasser, hvor nogle 
elever får lov til at reducere den boglige del 
i udskolingen til fordel for udvidet erhvervs-
praktik. Det handler om at eksperimentere 
med en folkeskole, der kan give mere forskel-
ligartede tilbud efter elevernes behov uden at 
bryde med lighedsprincipperne”. 

Han mener klart, at der er behov for at styr-
ke lærernes kompetencer i forhold til under-
visningsdifferentiering, og for at skoleledelser 
og politikere støtter op om det. Han foreslår, 
at man politisk kunne melde ud, at nu sætter 
vi fokus på undervisningsdifferentiering i fem 
år, så kunne man stille penge til rådighed for 
efteruddannelse og et udviklingsarbejde i sam-
arbejde med folkeskolens parter. 

“Det har vi tidligere set gode eksempler på 
forud for 93-loven. Det er i hvert fald nødven-
digt at tænke nyt om, hvordan man løser det 
problem. Vi har mange års erfaring med at be-
handle eleverne ens, det løser ikke problemet. 
Og igen helt grundlæggende, så længe der er 
økonomisk og social ulighed i samfundet, så 
er det en umulig ambition, at folkeskolen skal 
fjerne den ulighed”. 

Mette Frederiksen er godt tilfreds med, at 
beretningen understreger, at skolen ikke kan 
tage hele ansvaret for at løfte den sociale arv. 
Hun er enig i, at der er behov for at arbejde 
med mere undervisningsdifferentiering, og 
anerkender gerne behovet for kompetenceud-
vikling og støtte fra skolelederne.

“Man skal bare huske, at det også kræver tid. 
Jeg har differentieret meget mindre efter refor-
men, fordi jeg har haft mindre forberedelsestid, 
og det tager bare mere tid at finde forskellige 
materialer og formulere forskellige opgaver”. 

Et sidste punkt, som Mette Frederiksen 
fremhæver i beretningen, er en anbefaling til 
fokus på dannelsen. 

“Sådan et afsnit ville have været helt utæn-
keligt i rådets beretning for fem år siden, hvor 
der var fokus på målbare resultater og læring. 
Der har vi fået et helt andet perspektiv på, 
hvad skolens opgave er, i denne beretning”. 

pai@folkeskolen.dk

ANBEFALINGER OM 
LÆRERUDDANNELSEN
Formandskabets beretning har bevæget 
sig lidt uden for sit resort og har også 
set på lærer- og pædagoguddannelserne, 
og hvordan man sikrer flere ansøgere 
til dem, og giver en række anbefalinger 
til politikernes arbejde med en ny 
læreruddannelse, blandt andet:
• en begrænsning i kvote 2-optaget
• en revurdering af uddannelsens 

opbygning i moduler
• større ensartethed i antal 

undervisningstimer på tværs af 
professionshøjskoler

• at holde fast i de nuværende 18 
uddannelsessteder som et maksimum

Læs mere om rådets anbefalinger 
til læreruddannelsen på 
folkeskolen.dk/1874491

“Lektiehjælpen og undervisningsdifferentie-
ring er jo noget af det, der faktisk kan hjælpe 
med at bryde den sociale arv. Så vi vil gerne 
styrke mulighederne for undervisningsdiffe-
rentiering, og vi vil ikke afskaffe lektiehjæl-
pen. Men måske skulle man ikke give den 
bredt til alle elever, men prioritere resurserne 
til dem, der har behovet og ikke kan få hjælp 
hjemme. Det er ikke, fordi vi ikke kan se, at 
der også er udfordringer ved det. Derfor stiller 
vi det som åbent spørgsmål, som vi håber, at 
man vil arbejde videre med i rådet og blandt 
politikerne”, siger Charlotte Rønhof. 

Mette Frederiksen oplever også som lærer, at 
der er forskellige behov hos forældrene. Nogle 
vil rigtig gerne følge med og have et ansvar i 
forhold til lektier, mens andre må melde pas. 

“Jeg synes, det er en spændende tanke at 
kunne få lov til ude på skolerne at drøfte, hvem 
der har behov for lektiehjælp, så vi bruger 
resurserne ordentligt. Det er en af de gode ting, 
jeg har kunnet se i coronatiden, at jeg har af-
holdt små kurser og frivillige tilbud til forskel-
lige elever, både dem, der havde brug for en 
ekstra hånd, og de meget dygtige. Så længe det 
kun er de få timer og som en fleksibel resurse”.

FORSKELLIGARTEDE TILBUD
EFTER ELEVERNES BEHOV

Per Fibæk Laursen understreger, at hverken 
politikere eller skolen kan forvente at løse 
udfordringer med social ulighed. 
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Brug os, eller 
nedlæg os

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har kun haft ét møde 
med ministeren de seneste tre år. 

ORD Pernille Aisinger 

Undervisningsministeren har inviteret folkeskolens par-
ter til at mødes og diskutere i partnerskabet “Sammen 
om folkeskolen”. Der skal justeres på reformen. Men 
en tilbagerulning eller en ny folkeskolereform er ikke 
på tegnebrættet. I kulissen står Rådet for Børns Læring, 
som den tidligere undervisningsminister nedsatte som et 
rådgivende organ til – ministeren. Rådets formandskab 
har netop sat punktum i sin sidste beretning, og der er 
endnu ikke udpeget et nyt formandskab. Sidste gang tog 
det 16 måneder, før det kom på plads. Formand Charlotte 
Rønhof hverken ønsker eller er blevet bedt om at tage en 
ny periode, men hun er skuffet over, at ministeren kun har 
kunnet afse tid til ét eneste møde med formandskabet, i de 
tre år man har virket.

“Det er vores opgave at rådgive ministeren, men vi 
har kun haft ét møde. Det kan godt være, at det handler 
om corona, men det kunne jo være foregået digitalt, så 
jeg tolker det, som om der ikke er den store interesse fra 
ministerens side. Det kan jo skyldes mange ting. Men jeg 

mener ikke, at man skal have et råd og et formandskab, 
hvis man ikke vil bruge det til noget”.

Charlotte Rønhof mener, at der er kommet udmærkede 
resultater ud af rådets arbejde i form af undersøgelser, 
rapporter og beretninger, og der er kommet gode resulta-
ter for eksempel i forhold til øgede forskningsbevillinger 
til det pædagogiske område og øget opmærksomhed på 
kvaliteten på daginstitutionsområdet og i skolen. Men hun 
understreger, at det naturligvis står ministeren frit for, om 
man vil følge formandskabets anbefalinger.

“Vi har jo hjemmel i folkeskoleloven, men hvis mini-
steren end ikke vil lytte til os, så synes jeg, at hun skal 
gå til Folketinget og foreslå en nedlæggelse af rådet. Det 
koster omkring 2,6 millioner kroner årligt at drivet rådet, 
men hvis man ikke bruger det, skulle man hellere give de 
penge til at hjælpe nogle af de børn, som har det rigtig 
svært”. 

Derudover opfordrer den afgående formand det nye 
partnerskab “Sammen om folkeskolen” til at tage fat på 
de virkelige udfordringer i folkeskolen, som de i rådet 
tydeligt har kunnet se.

“Det er min appel og mit lønlige håb, at de i det nye 
partnerskab vil starte med en ærlig diskussion om folke-
skolens ægte udfordringer. Dem, der gør ondt, og som 
er svære at løse. Vi kan ikke løse udfordringerne, hvis vi 
er for ordentlige og høflige og pæne til at tale ærligt om 
dem”. 

“Vi skal kunne tale om, at inklusionen kan være et 
helvede for den enkelte elev eller lærer. At der ligesom 
de mange vidunderlige lærere også findes dårlige lærere, 
som vi hurtigere skal kunne komme af med. At testdiskus-
sionen ikke bare skal handle om kvaliteten af test, men 
også om, at der er brug for dem, for at der ikke er elever i 
toppen eller bunden, der aldrig bliver opdaget”. 

pai@folkeskolen.dk

”Jeg tolker det, som 
om der ikke er den 
store interesse fra 
ministerens side”.
Charlotte Rønhof, formand for 
Rådet for Børns Læring
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Forståelse for natur og bæredygtig-
hed starter tidligt i livet, og derfor 
gælder det om at få lagt det ind i 
undervisningen tidligt. Det mener 
tænketanken Concito, som derfor 
har udviklet et nyt og gratis undervis-
ningsmateriale for indskolingslærere. 
Materialet hedder ”Den Grønne 
Kuffert” og kobler praktiske øvelser i 
naturen med bæredygtighed og 
konkrete undervisningsforslag til 
klasselokalet. Kufferten henvender 
sig mest til natur/teknologi, men 
materialet kan også bruges tværfag-
ligt sammen med for eksempel 
dansk, matematik og billedkunst. De 
gratis kufferter kan bestilles nu, og 
det digitale materiale er tilgængeligt. 

Gratis 
materiale om 
bæredygtighed

Bestil kufferterne her: 
sustainable.dk/folkeskole 

En ny konkurrence for 4.-8.-klasser arrange-
ret af DR's læringsindsats Ultra:bit vil 
udfordre eleverne til at tænke teknologi 
sammen med sjove fysiske aktiviteter. Det 
skal få alle i klassen til at bevæge sig mere. 
Konkurrencen er en del af et nyt undervis-
ningsforløb fra DR Skole og hedder ”Ultra:bit 
challenge: Knæk koden til bevægelse”. 
Tilmelding er åben fra 16. juni, og helt frem 

til konkurrencen slutter. Ud over konkurren-
cen findes også et undervisningsforløb, som 
kan bruges på tværs af en række fag. Både 
undervisningsforløbet og tilmelding af elever 
kan findes på DR's hjemmeside. 

Læs mere her: dr.dk/challenge

Konkurrence om  
teknologi og bevægelse 

Spot/af Ida Juel Koll/ijk@folkeskolen.dk

”Med Skolen i Biografen” kører igen 

Se udbuddet her: 
filmcentralen.dk/grundskolen/
med-skolen-i-biografen

Det velkendte koncept ”Med Skolen i 
Biografen” er efter et år præget af corona 
klar til at gå i gang igen efter sommerferien. 
Der kan bookes billetter til elever og lærere 

fra 23. august på hjemmesiden, men 
allerede nu er skoleårets biografprogram og 
undervisningsmaterialer tilgængelige online. 
Blandt de 13 film, som lærere kan vælge 
imellem i det kommende skoleår, er også 
tydeligt angivet, hvilket klassetrin filmene 
passer til. Tilbuddet er Det Danske Filmin-
stituts landsdækkende skolebioordning, og 
klasserne kan se de både danske og interna-
tionale film i deres egen lokale biograf. 
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Kom nemt til ugens nyheder
Du får et hurtigt overblik over de  
vigtigste nyheder på skoleområdet med  
Folkeskolens redaktionelle nyhedsbrev.  
Hver uge udvælger vi aktuelle historier 
fra folkeskolen.dk og sender til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevene på                                           
     /nyhedsbrev



På faglige netværk deler lærere undervisningstips, faglig viden  
og holdninger til deres fag. Her er også artikler, anmeldelser  
af læremidler og den nyeste forskning.
Tilmeld dig dit faglige netværk og få et nyhedsbrev om dit fag.

folkeskolen.dk/fag
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Man kan og skal ikke klare sig alene, 
når man er en sårbar ung. Man skal 
række ud efter hjælp. Angst, skole-
vægring og forventninger behandles 
fint i denne lille roman. Bogens store 
styrke er, at den i et lettilgængeligt 
sprog får vist, hvordan hverdagen 
(også) kan være, når man er et lidt 
skrøbeligt barn. Løsningen er ikke altid, 
at man “tager sig sammen og står op”.

  Læs hele anmeldelsen på: 
  folkeskolen.dk/1870968/

Værket har sit omdrejningspunkt om-
kring barske emner som død, tab og savn, 
og duoen bag værket, den 14-årige forfat-
ter Victoria Drejer Sørensen og illustrator 
Runa Steppinge, har i deres formidling 
af disse emner formået at skabe en smuk 
og rørende fortælling på både tekst- og 
billedsiden.

  Se hele anmeldelsen på:   
  folkeskolen.dk/1865627

 ANMELDER BODIL CHRISTENSEN  ANMELDER NINA RABJERG

Bare lad mig være

Af Puk Krogsøe
128 kroner
200 sider
Carlsen

Et billede af min mor

Af Victoria Drejer Sørensen
Illustrator: Runa Steppinge
300 kroner
32 sider
Gyldendal

’’True Stories’’-serien 
(’’Mille’’ og ’’Kasper’’)

Af Louise Roholte
Illustrator: Gitte Gade
250 kroner
158 og 168 sider
Gads Forlag

Her får du Folkeskolens anmelderes bedste bud på 
skønlitteratur til dine elever næste skoleår.

En gyserhistorie, der ikke bare er velskre-
vet, den er ganske enkelt begavet. Jeg sad 
med et stort smil over historiens drejnin-
ger og Dennis Gade Kofods sprog, der 
giver liv til heksen. Historien er nemlig 
baseret på selve mødet med værk og 
læser. Læseren er midt i den, og det er 
en skræmmende oplevelse. Særligt for 
barnet, der lytter, for det barn får sig en 
godnathistorie, det sent vil glemme.

  Se hele anmeldelsen på:   
  folkeskolen.dk/1874063

 ANMELDER NINA RABJERG

Besat

Af Dennis Gade Kofod
Illustrator: Kristian Eskild Jensen
350 kroner
40 sider
Jensen & Dalgaard

 ANMELDER LISE BREGNHØJ

Handlingen er opbygget kronologisk i begge bøger, og det, der driver 
handlingen, er, hvad der sker med hovedpersonen. Læseren vil gerne vide: 
Hvordan klarer han eller hun det? Lykkes det at bryde den sociale arv? 
Begge bøger slutter med et håb … Bøgerne indeholder korte kapitler, og 
sproget er letlæseligt og indeholder en del direkte tale.

  Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.dk/1868561
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En bog for børn, unge, voksne og gamle 
om at finde mod, sætte af og tage nød-
vendige spring, så der kommer luft under 
vingerne og i livet. Som der står skrevet i 
denne smukke billedbog: “Alting starter 
altid, lang tid før det begynder!”

  Se hele anmeldelsen på:   
  folkeskolen.dk/1858394

Bøgerne er skrevet letforståeligt og med 
tiltalende layout, og historien fortælles 
spændende og vedkommende. Den 
personbårne historie vil gå rent ind hos 
eleverne, og de beskrevne geografiske og 
klimamæssige forhold indgår naturligt i 
fiktionen. Eleverne vil gribes af de barske 
og umenneskelige forhold, som vores 
hovedpersoner lever under.

  Se hele anmeldelsen på:   
  folkeskolen.dk/1857493

Roman om at være sammen, om at glide 
fra hinanden og om det ikke helt uvæ-
sentlige: at finde frem til sit eget ståsted  
i tilværelsen. Små korte kapitler og et  
meget præcist og lyrisk sprog gør 
romanen til en særdeles intens og fin  
læseoplevelse. Det er bare strålende  
kunst for mellemtrinnet og opad.

  Se hele anmeldelsen på:   
  folkeskolen.dk/1854431

 ANMELDER KAREN PORSBORG NIELSEN  ANMELDER BENT RASMUSSEN

Af Maike Raahauge
140 kroner
122 sider
Legimus

Den gule Planet 1-3

Af Helle Perrier
Illustrator: Tanja R. Bisgaard
220 kroner per bog
70 sider
Krabat

Liv Life Leben Vie Love 

Af Mette Vedsø
250 kroner
136 sider
Jensen & Dalgaard

Og så en til de voksne om 
et underligt år

 ANMELDER BENT RASMUSSEN

Claras bog

Af Inge Duelund Nielsen
Illustrator: Gitte Gade
390 kroner
72 sider
Jensen & Dalgaard

“NB. Vi åbner skolerne på onsdag” følger en 
skoleleders refleksioner over genåbningen, og 
hvad det kommer til at betyde for en skoles 
hverdag … Teksten er unik, fordi den gengiver 
de tanker, følelser og refleksioner, som mange 
af os havde i lige netop den tidsperiode i Dan-
markshistorien.

  Se hele anmeldelsen på: 
  folkeskolen.dk/1868561

 ANMELDER SOFIA ESMANN BUSCH
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Lærerjob.dk

VESTEGNENS PRIVATSKOLE SØGER 
DANSK- OG ENGELSKLÆRER

Vi søger en lærer, der vil undervise 4. klasse i dansk, undervise i 
engelsk på mellemtrin og udskoling og 5. klasse i madkundskab.

Fuldtidsstillingen ønskes besat fra 1. august 2021 eller så hurtigt som 
muligt derefter.

Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup blev oprettet i 
1980. Vi er 25 ansatte og 300 elever, der fylder ét spor til og med 
6. klasse og to-tre spor fra 7.-9. klasse.

Vores skolekultur er præget af en tidssvarende faglighed, og vi sikrer 
i fællesskab den sociale dimension med trygge og rummelige rammer 
og regler for såvel undervisning som fritid. Du vil få kolleger, der 
med lune, konstruktivt og anerkendende, finder løsninger på hver- 
dagens mange opgaver.

Vestegnens Privatskole tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, baseret 
på Fællesoverenskomst mellem LC og Finansministeriet samt gode 
lokale løntillæg.

Yderligere oplysninger om skolen på www.vestegnens-privatskole.dk 
eller ved personlig henvendelse til skoleleder Thomas Frandsen på 
4332 4400.  

Skriftlig ansøgning sendes til post@vestegnens-privatskole.dk 
mærket Lærer og modtages senest mandag den 28. juni 2021 klokken 
12. Samtaler gennemføres løbende, men senest eftermiddag 29. juni 
2021.

Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

JYLLAND

SJÆLLAND & ØER

FYN & ØER

Odense Kommune, 5000 Odense
 
Skoleleder til Hjalleseskolen 

• Ansøgningsfristen er den 16. juli 2021

Kvik-nr. 82260512

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder med brede vinger og dybe rødder 
søges til Rosengårdskolen
• Ansøgningsfristen er den 16. juli 2021

Kvik-nr. 82260549

Arla Fonden, 8260 Viby J

Arla Fonden søger en pædagogiskleder/ 
projektleder til udvikling, drift og ledelse
• Ansøgningsfristen er den 30. juni 2021

Kvik-nr. 82235302

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård
 
Marienhoffskolen søger to lærere pr. 1. august 

• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82204595

Gyvelhøjskolen, 8464 Galten
 
Lærer og læsevejleder til Gyvelhøjskolen 

• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82198067

Vejlefjordskolen, 8721 Daugård

Vejlefjordskolen søger lærer til dansk, tysk og 
historie i 6.-9. klasse
• Ansøgningsfristen er den 27. juni 2021

Kvik-nr. 82239463

OneSchool Global Copenhagen Campus, 2840 Holte

Lærer med linjefag i dansk søges til kombineret 
lærer- og lederstilling på international skole
• Ansøgningsfristen er den 12. juli 2021

Kvik-nr. 82245399

Køge Kommune, 4682 Tureby
 
To lærere til Alkestrupskolen 

• Ansøgningsfristen er den 30. juni 2021

Kvik-nr. 82141906

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse
 
Lærere til Antvorskov Skole 

• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82166352

Borup Privatskole, 4140 Borup

Dansklærer på mellemtrinnet med idræt eller 
biologi i udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 02. juli 2021

Kvik-nr. 82192675



F o l k e s k o l e n   1 2   2 0 2 1   45 

Lærerjob.dk

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Indskolingslærer til NEST-klasse på 
Antvorskov Skole
• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82199168

Rygaards Internationale Skole, 2900 Hellerup
 
Lærer til barselsvikariat 

• Ansøgningsfristen er den 04. juli 2021

Kvik-nr. 82205472

Fontanaskolen STU, 2100 København Ø
 
Underviser og kontaktperson til solisttilbud 

• Ansøgningsfristen er den 07. juli 2021

Kvik-nr. 82216528

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Matematiklærer og dansklærere til 
Grønnevang Skole
• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82216677

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby
 
1-2 dansk- og klasselærere 

• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82222107

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Matematiklærer med mulighed for 
vejlederfunktion til Engelsborgskolen
• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82222125

Magleblik Skole, 3300 Frederiksværk
 
Lærere til Magleblik Skole i Halsnæs Kommune 

• Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021

Kvik-nr. 82222674

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Dansk og billedkunst – ja tak. Vær en del af et 
stærkt kollegialt fællesskab og en ambitiøs kultur
• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82228905

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

N. Zahles Seminarieskole søger engageret og 
dedikeret lærer
• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82228992

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Lærer til Borup Skole 

• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82239754

Vestervejs Skole, 4100 Ringsted

To lærere til dagbehandling og 
specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 26. juni 2021

Kvik-nr. 82239755

Halsnæs Kommune, 3370 Melby

Dansk- og engelsklærer til  
Melby Skole pr. 1. august
• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82245358

Vestegnens Privatskole, 2630 Taastrup

Vestegnens Privatskole søger dansk- og 
engelsklærer
• Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021

Kvik-nr. 82250478

Lille Værløse Skole, 3500 Værløse

Lærerstillinger i Autismeafdelingen  
på Lille Værløse Skole
• Ansøgningsfristen er den 14. juli 2021

Kvik-nr. 82250490

Gribskov Efterskole, 3210 Vejby
 
Efterskolelærer søges 

• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82251144

Birkerød Skole, 3460 Birkerød

Birkerød Skole søger engagerede og 
udviklingsorienterede medarbejdere
• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82250574

Vestegnen HF & VUC, 2620 Albertslund

Vi søger undervisere på AVU og FVU til fagene 
dansk, engelsk og dansk som andetsprog
• Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021

Kvik-nr. 82255328

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Syvstjerneskolen søger matematiklærer  
til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021

Kvik-nr. 82255941
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Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Søndermarkskolen på Frederiksberg søger en 
matematiklærer til indskolingen – genopslag
• Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021

Kvik-nr. 82255340

Københavns Kommune, 2720 Vanløse
 
Damhusengens Skole i Vanløse søger lærer 

• Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021

Kvik-nr. 82255351
Borup Skole, 4140 Borup
 
Klasselærer til Borup Skole 

• Ansøgningsfristen er den 27. juni 2021

Kvik-nr. 82257058

NEXT Uddannelse København, 2500 Valby
 
Undervisere til NEXT 10. klasse 

• Ansøgningsfristen er den 29. juni 2021

Kvik-nr. 82260677

Borup Skole, 4140 Borup

Vi søger 2 lærere på fuld tid til  
udskoling på heldagsskole
• Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021

Kvik-nr. 82261241

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

Åbningstider i sommer
Folkeskolens redaktion holder lukket  
i ugerne 28, 29 og 30.

Danmarks Lærerforenings sekretariat har 
ændrede åbningstider i uge 26 til og med uge 32.  

Mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14. 
Næste nummer af fagbladet Folkeskolen udkommer 12. august.
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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.

Åbningstider i sommer
Ferie i København fra 
uge 25 for maks. 4 pers.

Nyrenoveret lejlighed på 88 m2 i 
roligt kvarter først på Amager tæt 
på Christianshavns Metro.

Telefon: 28 56 62 25

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby

550 €/uge. Se www.casavila.dk

Telefon: 20 78 14 16
www.casavila.dk

Panoramaudsigt over 
Limfjorden

Dejligt sommerhus på 80 m2 til 6 
med flot udsigt over fjorden fra 
alle 3 soverum og alrum/stue. 2 
min. til vandet.

Telefon: 61 70 89 83

Sommerhus – Røsnæs 
Natur, fred og hav-
udsigt

Stort køkken, nyere bad, internet 
og 2 soveværelser med dobbelt-
seng, huset er egnet til maks. 4 
personer.
200 m til badebro.

Telefon: 30 94 31 57
sommerhus-røsnæs.dk

God sommerferie!
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

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

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

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

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

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

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

Næste nummer af

udkommer torsdag den 12. august

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 13
Blad nr. 14
Blad nr. 15

27. juli

10. august

24. august

12. august

26. august

9. september

3. august

17. august

31. august
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151.000 LÆSERE 

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

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

Cvr-nummer: 36968559

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

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Ida Juel Koll
ijk@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

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

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

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
cbai@folkeskolen.dk

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

Forsidefoto:  
Lars Horn
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds



Hvorfor fandt de dog ikke  
bare hende noget før?

Årh, hvor betyder det bare meget, når ens lærer er god 
og kan sit kram. Det har taget noget tid at finde den ret-
te, men hold da op, hvor har det bare gjort en forskel.

De kunne have sparet en del besvær, hvis de bare 
havde brugt Lærerjob.dk fra starten. Her finder de 
nemlig alle de uddannede og bedst kvalificerede lærere. 

Og så er der rigtig mange dygtige lærere, der 
holder øje med jobbene på Lærerjob.dk, selvom de slet 

ikke troede, at de skulle have nyt job.  Det gør antallet 
af potentielle kandidater meget større end du måske 
regner med.

Jeg håber de kigger på Lærerjob.dk næste gang vi 
skal have ny lærer - så vi undgår dyre lærepenge.

Lærerjobdk_Annonce_4_225x286.indd   1Lærerjobdk_Annonce_4_225x286.indd   1 08/06/2021   17.1708/06/2021   17.17

 »Klappen gik  »Klappen gik 
simpelthen op«simpelthen op«

Efter månedsvis med hjemmearbejde kan  
det være helt vemodigt allerede at skulle  
tage afsked med sin skole igen. Her er forslag  
til ferieudflugter, der kan dulme savnet.

1. Jelling. Åh ja, det var præcis her, du var med din yndlingsklasse. Her 
slog Melike knæet, her fik Leo hjemve, her blev Selma væk, her kom 
Adrian til at lave noget graffiti på en sten.

2. Djurs Sommerland. Skoleårets følelsesmæssige rutsjebanetur 
bearbejdes bedst med – en rigtig rutsjebanetur. Gør det realistisk, tag 
25 ture i træk.

3. Skagen. Mange kender den tilsandede kirke. Men graver man lidt 
med sin plasticskovl rundtomkring i området, kan man være heldig at 
støde på den mindre kendte tilsandede skole.

4. Møns Klint. Hvis det helt konkret er kridt, du går og savner, er det 
her altså stedet. De har røvmeget kridt. 

5. Skolemuseer. Blandt andet Flakkebjerg, Gærup og Sommersted byder 
på spændende museer, hvor man kan opleve gammeldags pulte, 
landkort og katedre i små skolestuer, nøje indrettet af museumsfolk, som 
ikke ved, at sådan ser det faktisk stadig ud mange steder. 

6. Thy-Mors. Besøg den lokale lærerkreds, nok landets sødeste. 

7. Christiansborg Slot. Mærk historiens vingesus i denne prægtige 
bygning midt i København, hvor du i en glasmontre kan beskue det origi-
nale dokument fra skolereformen tilbage fra 2013, underskrevet af vore 
stolte grundlæggere. 

8. Esbjerg og Holbæk. At besøge de to "frihedskommuner" netop denne 
sommer vil svare til at kunne fortælle kommende generationer, at du 
nåede at opleve Østberlin inden Murens fald. 

9. Men in Black-demonstration. Det er altid lærerigt at se, hvor i tilværel-
sen ens tidligere elever er havnet. 

at besøge i Danmark, hvis du savner din skole i ferien
10 SKØNNE STEDER10 SKØNNE STEDER10 SKØNNE STEDER10 SKØNNE STEDER

Uskole t er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op 
i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel 
føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.
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Hvorfor fandt de dog ikke  
bare hende noget før?

Årh, hvor betyder det bare meget, når ens lærer er god 
og kan sit kram. Det har taget noget tid at finde den ret-
te, men hold da op, hvor har det bare gjort en forskel.

De kunne have sparet en del besvær, hvis de bare 
havde brugt Lærerjob.dk fra starten. Her finder de 
nemlig alle de uddannede og bedst kvalificerede lærere. 

Og så er der rigtig mange dygtige lærere, der 
holder øje med jobbene på Lærerjob.dk, selvom de slet 

ikke troede, at de skulle have nyt job.  Det gør antallet 
af potentielle kandidater meget større end du måske 
regner med.

Jeg håber de kigger på Lærerjob.dk næste gang vi 
skal have ny lærer - så vi undgår dyre lærepenge.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

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

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

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

KENYA KALDER
ALLE SKOLER

249,- Komplet 
klassesæt 

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

BESTIL
NU

Lav pris til
1. juli

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

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


