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KALUNDBORG 
KOMMUNE

I Kalundborg Kommune tilbydes du en hverdag, hvor 
alle er betydningsfulde, og hvor du har mulighed for 
at sætte dit præg på dagligdagen, så din faglighed 
kan brænde igennem. 

Vi møder børn og unge med åbenhed, nærvær og 
anerkendelse og vi har en nysgerrig og undersøgen-
de tilgang til arbejdet med børn og unges trivsel og 
udvikling. Vi reflekterer løbende over vores arbejde, 
så vi kan udvikle os og dine gode inputs til den dag-
lige praksis vil blive hilst velkommen.  

Som medarbejder i Kalundborg Kommune bliver du 
en del af et solidt fagligt arbejdsfællesskab og et 
godt kollegialt sammenhold.     
  
Kommunens jobmuligheder spænder vidt. Du kan 

vælge at indgå med dine særlige kompetencer in-
denfor såvel almen- som specialområdet. I Kalund-
borg Kommune har du rig mulighed for at vælge din 
fremtidige karriere indenfor en stor variation af gode 
dagtilbud og skoler, spændende fra de store skoler 
og dagtilbud til de små i kommunens landsbymiljøer.

 

Se vores spændende stillinger indenfor børne- og 
ungeområdet på vores website: 
https://kalundborg.dk

Søger du nye karrieremæssige veje?
Bliv indfanget i en hverdag præget af høj faglig stolthed, 

frihed under ansvar og inkluderende fællesskaber

Der er en flad ledelsesstruktur,
hvilket giver rigtig god mulighed 

for medindflydelse.
Pædagogisk teamleder, Mie Høtoft Nielsen
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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Tilsyn med tilsynet

41 skoler er dette efterår under Undervisningsministeriets tilsyn. 
Det virker gammeldags i disse digitale tider, at inspektorer kom-
mer på besøg med en sagsmappe under armen og med granskende 
øjne gennemgår skolens hverdag. Vi har besøgt en skole, som 
oplever det på egen krop. Det er en mavepuster. 

For tilsynet kommer kun, hvis der er alvorlige problemer. Som 
regel er det resultater, faglige eller trivselsmæssige, som ligger un-
der det, der kan forventes – selv når elevsammensætningen tæller 
med. Og det er tilsyneladende svært at komme ud af tilsynet igen. 

Det er kontrol skjult som hjælp, kritiserer en arbejdsmarkeds-
forsker. Han undrer sig også over, at tilsynet nu har fungeret i 15 
år uden selv at være udsat for evaluering. Hvem fører tilsyn med 
tilsynssystemet?

Det er heller ikke befordrende for skolerne at se deres navn 
på tilsynslisten – en kredsformand sammenligner det i en artikel 
i bladet med en “forældet gabestok”. Det kan føre til en negativ 
spiral, hvor en skole får et dårligt ry, så resursestærke forældre 
flytter deres børn til andre skoler.

Men de granskende øjne kan også føre til noget godt. Den 
ekstra opmærksomhed fra tilsynets erfarne konsulenter har noget 
med til skolen. Der er lærere og skoleledere, som oplever, at de 
faktisk får hjælp. Ekstra resurser, kurser og vejledertimer bidrager 
til, at skolerne kan flytte sig. 

Men man kan konstatere, at det alligevel er de samme skoler i 
de samme belastede områder, som flytter ind på listen. Elevernes 
udfordringer her er ofte symptomer på hele familier, som har 
problemer. Her nytter det ikke kun at have fokus på skolen, siger 
kritikere, som ønsker et bredere syn på problemerne. 

En evaluering af systemet er et godt sted at starte.

Tilsynssystemet har 
eksisteret i mange år og 
knirker efterhånden godt i 
fugerne. Det trænger til at 
blive evalueret og opfundet 
i en form, som passer til 
nutiden. 
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Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris fra 950,-

Vi sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 49 21 39 79
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
info@helsingorferieby.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

RING til os 
på

tlf. 49 21 39 79

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby

5713 Folkeskolen 225x286+5.indd   15713 Folkeskolen 225x286+5.indd   1 15.11.2021   09.3915.11.2021   09.39
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 VIGTIGE

Store planer kan give bagslag. Det er sket på 
SØNDERVANGSKOLEN i Aarhus, hvor 
anklager om blandt andet eksamenssnyd 
gjorde, at skoleleder Rani Hørlyck måtte 
forlade skolen uden en fratrædelsesgodtgø-
relse. En aktindsigt, som Folkeskolen har 
fået, viser, at Rani Hørlyck fratræder med 
udgangen af februar, og hendes månedsløn 
er 58.497 kroner plus pension. I tillæg er det 
aftalt, at Rani Hørlyck må deltage i 
coaching/karriererådgivning til en værdi af 
maksimum 40.000 kroner. I forbindelse 
med den uvildige undersøgelse af sagen er 
nu offentliggjort et telefonnummer, som 
tidligere ansatte på Søndervangskolen i 
Aarhus kan ringe på, hvis de ønsker at give 
deres besyv med.

I HØJE-TAASTRUP er der også store planer. 
Kommunens skoleprojekt ”Fremtidens 
planer” blev en del af kommunalvalget, da 
flere kandidater ønskede at gøre det valgfrit 
for skolerne at deltage i projektet. Ifølge 
lærernes lokale formand, Heidi Yoma 
Rasmussen, har projektet ført til lærerflugt. 
En tredjedel af lærerne forlod eksempelvis 
en skole i løbet af et år. Men det ser formand 
for kommunens institutions- og skoleud-
valg Kurt Scheelsbeck (Det Konservative 
Folkeparti) ikke et stort problem i. Han 
ønsker lærere, som har lyst til at deltage i 
skolens pædagogiske projekt, siger han. 

Selv om mange skoler gør særlige indsatser 
for at højne faglighed og trivsel, så er hver 
femte af folkeskolens forældre utilfredse 
med deres børns skolegang, viser en ny 
undersøgelse fra organisationen SKOLE OG 
FORÆLDRE. Især forældre til børn i udsko-
lingen er utilfredse. Her er godt hver fjerde 
forælder utilfreds med deres barns skole-
gang. De utilfredse forældre nævner hyppige 
lærerskift, mange vikartimer, klassesam-
menlægninger, manglende undervisningsdif-
ferentiering og for store klasser blandt 
årsagerne til utilfredsheden.

1

3

2

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Mest læste:
Corona: Skoler kan igen  
fravige dele af pensum ved de 
mundtlige prøver til sommer

Mest debatterede:
Kongres: Lærerne har fået  
nok – nu skal der gøres  
noget ved inklusionen

14 millioner til fagfaglig 
efteruddannelse
Lærerforeningen har modtaget en bevilling fra 
A.P. Møller Fonden til fagfaglig efteruddannelse af 
cirka 1.600 lærere og børnehaveklasseledere i de 
praktisk-musiske fag, samfundsfag og kristendom.

Nyåbnet skole  
coronalukkes
En uge efter at dørene til skolen Læringshuset i 
Høje-Taastrup åbnede for første gang, måtte skolen 
lukke igen, da Styrelsen for Patientsikkerhed skred ind 
med et påbud om øjeblikkelig lukning af indskolingen.
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"Adrr, her stinker", lyder det fra en dreng. Men vinduerne må  
ikke åbnes, for 8.y på Syvstjerneskolen i København er som  

led i Masseeksperimentet i gang med et forsøg, hvor de måler  
CO2-indhold i luften, lyd, efterklang og temperatur.
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Lærer på Høng Skole Allan Mortensen 
har ladet et tv-hold filme det kaos, 
hans timer indimellem udvikler sig til, 
fordi han er bekymret over miljøet i 
folkeskolen. 
    Igennem et år har TV 2 i dokumentar-
serien ”Smertensbørn” fulgt hverdagen i 
6.a på Høng Skole på Vestsjælland – en 

folkeskole, hvor timerne i skolen ofte er 
præget af larm og afbrydelser. 

”Der er for mange, der sidder og ven-
ter på, at kaos lægger sig, og det gør 
mig ked af det. Det gør mig frustreret”, 
siger Allan Mortensen i dokumentaren. 

 
Afsnittene kan ses på TV 2 Play. 

”For mange elever sidder og 
venter på, at kaos lægger sig, 
og det gør mig ked af det”

LÆRERLIV

Allan Mortensen 

Lærer på Høng Skole  
i Kalundborg Kommune
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Nødloven om fjernundervisning er blevet forlænget.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nødlov forlænges 
frem til juleferien

Ellen Trane Nørby ikke tilfreds med forløbet. 
"Det er fuldstændig uforståeligt, at socialdemokrater-

ne bliver ved med at agere på en måde, hvor alting skal 
hastes igennem, uden at eksterne parter kan inddrages 
i processen", siger hun. "Hvis Socialdemokratiet ender 
med at bruge det her til at lukke skolerne og sende bør-
nene hjem på forlænget juleferie, så tror jeg, at der er 
mange – ikke bare os politikere, men også i hele sektoren 
– der føler sig taget ved næsen".

ebm@folkeskolen.dk

Raske elever, som hjemsendes på grund af coronaudbrud 
på skoler, kan, i hvert fald indtil 20. december, undervises 
hjemme. Det sikrer en nødlov, som børne- og undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokra-
tiet) har fået hastebehandlet i Folketinget.   

De borgerlige partier vægrede sig ved hastebehand-
lingen, fordi de principielt finder det udemokratisk. De 
mener, at der har været god tid til en almindelig lovbe-
handling, men det har regeringen forsømt. For at overtale 
de borgerlige partier til hastebehandlingen har ministeren 
derfor skrevet til partierne og forsikret, at det ikke er hen-
des intention at lukke alle skoler, erfarer Folkeskolen. 

Og papiret gjorde en forskel, siger Venstres undervis-
ningsordfører, Ellen Trane Nørby, selv om hun mener, at 
det egentlig ikke er godt nok:

"Men nu må vi arbejde ud fra det, og vi har nu aftalt, at 
vi er med på en hastebehandling, der giver en forlængel-
se af nødloven frem til den 20. december. Og så skal der 
være ordentlig tid til at behandle, hvis der skal køre noget 
efterfølgende".

Udsigten til, at coronalukkede skoler skul-
le tvinges til at sende elever hjem uden 
mulighed for virtuel nødundervisning, fik 
DLF-formand Gordon Ørskov Madsen til 
at blande sig i politikernes interne stridig-
heder på Christiansborg. 

"Det er jo fuldstændig håbløst", sagde 
han, da det stod klart, at det blev svært 
at få politisk flertal til at forlænge loven 
om nødundervisning, der ellers ville være 
udløbet den 16. november. 

I første omgang måtte undervisningsmi-
nister Pernille Rosenkrantz-Theil (Social-
demokratiet) opgive at få forlænget nødlo-
ven, men efter pres fra flere sider lykkedes 
det at få hastebehandlet loven, så den nu 

gælder frem til juleferien. Det giver tid til, 
at der kan forhandles reelt, hvis endnu en 
forlængelse kommer på tale. 

Gordon Ørskov Madsen vil ikke forholde 
sig til, hvorfor situationen endte så kao-
tisk, men appellerer til, at politikerne fin-
der løsninger på de problemer, der opstår 
i kølvandet på corona. Hvis ikke det sker, 
bliver det svært for skolerne – og skade-
ligt for eleverne, advarer han. 

"Det vil jo også betyde, at vi kommer til 
at skubbe elevernes lovmæssige krav på 
undervisning foran os som en pukkel af 
undervisning, som så skal afvikles på et 
andet tidspunkt".
ebm@folkeskolen.dk

Et politisk hastekompromis sikrer, at 
skolerne frem til juleferien kan give 
coronahjemsendte elever nødunder-
visning. Yderligere forlængelser skal 
forhandles i god tid, siger Venstre.

DLF-formand 
om lovkaos: 

"Det er håbløst”

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk
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LAD ELEVERNE TAGE  
EVENTYRENE TILBAGE!

Læs mere og tilmeld dig webinar på:  
aka.ms/HCAminecraft
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 “Hver gang jeg hører om politikere, 
som vil innovere noget i det 
offentlige, begynder mine nakkehår 
at stritte” .

 “De skriger på 
prioritering”.

"Vi har brug for at være meget 
skarpe på, hvad vi gerne vil 
være fri for, og hvad vi gerne 
vil være frie til".
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SKOLER 
FØLER SIG 
BONDEFANGET 
AF CLIO

To skoler på Fyn overså, at de skulle have sagt 
deres læringsportaler fra forlaget Clio op med flere 
måneders varsel. I det ene tilfælde ville aftalen 
automatisk køre videre i tre år. Professor i aftaleret 
kritiserer forlagets praksis, og Clio retter nu ind. 

Læringsvejleder Eva Juhl Skov blev harm, da 
hun gennemgik de læringsportaler, Nordager-
skolen i Ringe har adgang til. Nu advarer hun 
andre skoler om at være særligt opmærksom-
me, når de indgår aftaler med forlaget Clio.

“I 2018 indgik jeg en aftale med en konsu-
lent fra Clio om adgang til ti læringsportaler for 
75.000 kroner om året i tre år. Aftalen udløb i 
juni i år, men det viste sig, at jeg har tegnet et 
abonnement med en opsigelsesfrist på tre må-
neder. Så fordi jeg ikke sagde aftalen op i april, 
ville den fortsætte i yderligere tre år, og det 
uden kontakt fra forlaget”, siger Eva Juhl Skov, 
som står for indkøb af undervisningsmaterialer 
på skolen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På Tommerup Skole i Assens Kommune er 
skoleleder Kirsten Møller havnet i samme kat-
tepine med engelskportaler til 14.000 kroner 
årligt.

“Jeg troede, at vi ville være ude af vores 
aftale med Clio, hvis vi ikke gjorde noget 
aktivt for at forlænge den, men sådan er det 
ikke i deres hoved. Det står selvfølgelig med 
småt et eller andet sted, at aftalen skal siges 
op. Det burde jeg have læst. Derfor har jeg 
ikke skabt mig ud over alle grænser”, siger 
Kirsten Møller.

Det har Eva Juhl Skov til gengæld.
“Det kom fuldstændig bag på mig, at vi 

ikke kunne komme ud af aftalen, så jeg blev 

skidesur. I første omgang var Clio hverken til 
at hugge eller stikke i, men det lykkedes mig 
at komme ned på kun et års forlængelse, fordi 
jeg var stædig”.

FORLAG HAR FORSKELLIGE VILKÅR
Ifølge Eva Juhl Skov nævnte konsulenten 
fra Clio ikke med ét ord, at der var tale om 
et abonnement, da hun i 2018 fik et mundt-
ligt tilbud på ti læringsportaler. Det fremgår 
heller ikke af hans skriftlige tilbud. Først på 
ordrebekræftelsen har Clio tilføjet et afsnit om 
abonnementsbetingelserne.

Her står, at “opsiges abonnementet ikke, in-
den tre måneder før aftaleperioden er udløbet, 

ORD Henrik Stanek
FOTO Kristoffer Juel Poulsen
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SKOLER 
FØLER SIG 
BONDEFANGET 
AF CLIO

forlænges dette automatisk i henhold til vores 
abonnementsbetingelser”.

Eva Juhl Skov skulle have klikket på det 
sidste ord, som er hyperlinket, for at komme 
ind til en side med Clios abonnementsbetin-
gelser, hvor der står, at den treårige aftale ville 
blive forlænget med yderligere tre år.

“Jeg kan godt se, at der står ’abonnement’, 
når jeg scroller ned i ordrebekræftelsen, men 
jeg er ikke en hardcore forhandler, og jeg 
havde heller ikke drømt om, at Clio har tre 
måneders opsigelse. Jeg læste det, vi havde 
aftalt i telefonen, og så gik jeg ikke videre”, 
siger Eva Juhl Skov. 

Hun finder det mærkeligt, at opsigelsesvars-

let er på tre måneder hos Clio. Skoleleder Kir-
sten Møller undrer sig også over, at hun skulle 
have sagt op i begyndelsen af marts. 

“På det tidspunkt er vi slet ikke i gang med 
at se på, hvilke materialer vi skal bruge i det 
kommende skoleår. Clio henvendte sig heller 
ikke til os, hvilket man kunne forvente ud fra 
et servicesynspunkt. Det virker, som om Clio 
sætter en tidlig opsigelsesfrist for at sikre, at 
vi overser den”, siger Kirsten Møller, som 
prøvede at komme ud af aftalen, men det 
afviste Clio.

Andre forlag har en anden tilgang til deres 
kunder, oplever hun.

“Gyldendal kontaktede os aktivt, fordi de 

Læringsvejleder Eva Juhl Skov blev 
med egne ord skidesur, da hun fandt 
ud af, at skolen hang fast i en 
treårig aftale med Clio.
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Firmaet er drevet som bi-
beskæftigelse i forhold til at 
arbejde som lærer gennem 
alle årene. 

Var det noget for dig at 
overtage firmaet på meget 
rimelige vilkår, så lad os 
tale sammen.

Kontakt:
Mail: lars@drageriet.dk
Tlf: 86 21 00 91 

DRAGERIET TIL SALG
DRAGERIET har gennem 
40 år leveret drage-
materialer til skoler og 
daginstitutioner

GYLDENDAL OG ALINEA
• Gyldendal har automatisk udløb på 

større treårige aftaler om lærings-
portaler med skoler og kommuner, 
fortæller markedskonsulent Rasmus 
Bach. Så her skal skolen ikke huske 
at sige aftalen op. Hvis en skole 
selv køber adgang til en læringspor-
tal i forlagets webshop, kører abon-
nementet i 12 måneder med løbende 
fornyelse. Gyldendal sender en mail 
ud i god tid, så skolen kan tage 
stilling til abonnementet.

• Alinea sender ikke et varsel ud om, 
at en aftale er ved at udløbe. Det 
skyldes, at langt de fleste af forla-
gets aftaler har en stopdato, oplyser 
salgs- og kundechef Magnus Munch 
Olsen. Alinea holder løbende kontakt 
med skolerne og sikrer transparens 
om betingelserne, uanset om et 
abonnement tegnes online eller per 
telefon.

her kunne se, at vi kunne spare 17.000 kroner 
om året, hvis vi købte ét produkt mere, så vi 
fik en fuld pakke. Jeg kan godt lide, at forla-
gene opsøger os frem for at gnægge over, at vi 
overser en opsigelsesfrist”, siger skolelederen.

FORBRUGERLOV GÆLDER IKKE SKOLER
Når man som privat forbruger tegner et abon-
nement, kan man højst være bundet af aftalen 
i et halvt år. Derefter kan forbrugeren sige 
aftalen op til udgangen af en måned plus en 
løbende måned.

Det fremgår af forbrugeraftaleloven, men 
den gælder ikke, når to erhvervsdrivende ind-
går en aftale. I og med at en skole handler i 
kraft af sit erhverv, betragtes den som erhvervs-
drivende, fortæller cand.jur. Mette Maaløe, der 
er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

“Jeg kan sagtens forstå frustrationerne hos 
de to fynske skoler, men de har ikke så meget 
at hænge hatten på, for i en aftale mellem to 
erhvervsdrivende er der stort set ingen beskyt-
telse. Derfor er det op til begge parter at have 
styr på betingelserne”, siger hun.

I stedet kan de almindelige aftaleretlige 
regler komme i spil, vurderer Anders Ørgaard. 
Som professor i aftaleret på Aalborg Universi-
tet har han gennemgået Clios tilbud og ordre-
bekræftelse til Eva Juhl Skov på Nordagersko-
len for Folkeskolen.

“Der er ingen tvivl om, at skolen har ind-
gået en aftale med Clio, men det er tvivlsomt, 
om den er bundet af ordrebekræftelsen. Når 
skolen siger god for tilbuddet, er ordrebe-
kræftelsen med nye betingelser ikke en del 
af aftalen. Jeg kan heller ikke tilbyde dig en 
computer til 5.000 kroner, og når du så har 
købt den, fortæller jeg, at den kun virker om 
natten”, siger Anders Ørgaard.

Han hæfter sig også ved, at man skal helt 
ned i bunden af ordrebekræftelsen for at finde 
et link til vilkårene hos Clio.

“Jeg skulle læse vilkårene to gange, før det 
gik op for mig, at manglende opsigelse bety-
der, at abonnementet forlænges med yderlige-
re tre år. Det er lang tid at være bundet, så det 
bør fremgå mere klart”, siger professoren.

CLIO LÆGGER SIG FLADT NED
Clio indførte automatisk fornyelse af sine 
abonnementer i 2018, fordi flere kunder øn-
skede at kunne fortsætte med samme pris og 
rabat, oplyser forlaget.

“Vi har ikke oplevet, at genfornyelsen har 
voldt vores kunder problemer. Kun enkelte 
har følt sig i klemme, for eksempel fordi den 
medarbejder, som har tegnet abonnementet, 
har skiftet job uden at overdrage aftalen”, 

siger Thomas Stensgaard, som er kommerciel 
ansvarlig hos Clio.

Opsigelsen på 90 dage skyldes, at det 
historisk set har været vanskeligt for Clio at 
håndtere et kortere varsel, forklarer Thomas 
Stensgaard. 

“Samtidig er der altid skoler, som ved en ny 
kontraktperiode ønsker at skifte portaler. Her 
har de 90 dage givet os tid til at gå i dialog 
med kunden. Vi er kun interesserede i at have 
glade kunder, og da der ikke er noget teknisk, 
som holder os fra at forkorte perioden, har vi 
besluttet at køre med en opsigelse på 30 dage 
fra årsskiftet”.

Det er på baggrund af Folkeskolens henven-
delse, at Clio nu ændrer kurs.

“Det er svært at kommentere på sager, jeg 
ikke kender til bunds, men jeg kan ikke ude-
lukke, at der er sket menneskelige fejl, og det 
er jeg ked af, hvis det er tilfældet. Det er ikke 
vores normale praksis. Derfor gør det indtryk 
på mig, at skolerne føler sig bondefanget. Det 
er bestemt ikke vores mening, at skoler skal 
overse opsigelsesvarslet. Kritikken har fået os 
til at gennemse vores information om abon-
nementsvilkårene, og vi vil nu gøre det endnu 
tydeligere, at abonnementet videreføres auto-
matisk, hvis skolen ikke siger det op senest en 
måned før udløb”, siger Thomas Stensgaard.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Følg med og 
deltag i 
debatten på
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Madkundskab

KLAR PARAT 
TIL NYT 
FAGLOKALE

ORD Maria Becher Trier
FOTO Lars Horn                  
 

“Jeg var gået død i at varte folk op”. 
Christian Bunk Svane siger ordene med et 

dybt suk. Han sidder i det blå madkundskabs-
lokale på Østermarkskolen i Aars i Nord-
jylland. Her dufter af de pandekager, som 
eleverne netop har stegt. Han ser ud, som om 
han altid har været en del af lokalet, men det 
har han ikke. For fem år siden smed han vi-
skestykkerne i vaskemaskinen for sidste gang 
– troede han – og gik den tunge vej til sko-
lelederen og bad om et skema, hvor han ikke 
havde det fag, som han brænder allermest for. 
Årsagen var simpel: Han gad ikke længere 
tage ansvaret for, at madkundskabslokalet stod 
klar til undervisning. 

“Hvis der var en, der lånte lokalet til at 
julebage, så havde vedkommende måske ikke 
været over eleverne, og så lå der lidt peber-
nøddedej i hjørnet. Eller også løb man tør for 

viskestykker, for de var ikke vasket, og opva-
skemaskinen var ikke tændt. Hvis de, der er i 
lokalet, ikke passer på det, så bliver det svært. 
For svært”, siger Christian Bunk Svane. 

“Nogle gange tager eleverne også røven på 
os, hvis man ikke får foretaget kontrollen og 
kigger, om de har lagt alt på plads. Eller også 
bliver lokalet lånt ud til vinklub for gamle 
mænd, som er så fulde, at de ikke kan tælle 
til tre, når de låser af. Jeg var så træt, når jeg 
startede. Til sidst gider man ikke. Man bliver 
selv ligeglad”.

ORDEN I KØKKENET

I dag har Christian Bunk Svane generobret 
sit favoritfag og faglokale og selv fået lov til 
at sætte rammerne for, hvordan og hvem der 
benytter lokalet. Men han drømmer stadig 

om forandringer. Siden han for tolv år siden 
begyndte som lærer på skolen, har han drømt 
om at få et nyt madkundskabslokale – uden 
sokler og låger, men som et industrikøkken 
med riste i gulvet, så rengøringen kan foreta-
ges med spuling og svaber.

“Der bliver heller ikke så meget at holde 
øje med, når det kommer til optælling, så kan 
jeg bare gå rundt og kigge. Der skal bare være 
en skuffe, hvor jeg skal åbne til bestikket. Der 
skal være plads til, at der kan være grydeskeer 
og paletter, man kunne sætte en krog på bor-
det. Og der bliver ingen fronter, der skal tør-
res af”, siger han, mens han åbner og lukker 
de blå låger for at demonstrere det gentagne 
arbejde, der skal til for at tjekke, at alt er klart 
til næste undervisningsgang. 

Selv om Christian Bunk Svane løbende har 
snakket om behovene i faglokalet, blev der 

Madkundskabslærer Christian Bunk Svane var løbet sur i at rydde op efter 
andre i skolekøkkenet. Derfor trak han sig fra sit favoritfag. Nu er han tilbage 
og har fået lov til at designe et faglokale – ligesom han vil have det.
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ikke rykket på skolen. Andre fag kom først. 
Så det var det samme blå madkundskabsloka-
le, han kom tilbage til, da han efter et par år 
uden madkundskab på skemaet var klar igen. 
Denne gang med et løfte om, at han ikke skul-
le dele lokalet med andre. 

 “Jeg kom tilbage og fik enevælde. Så 
kunne jeg gøre, præcis som jeg ville. Jeg har 
fået skabt min orden herinde. Det er meget 
nemmere at overtage et pænt lokale. Så er der 
ikke sølvbiller og brødkrummer i skufferne. 
Når man når dertil, bliver det også nemmere 
at give noget ordentligt videre”, siger han. 

I dag er han ikke længere enevældig mad-
kundskabslærer. Flere bruger igen lokalet. 
Christian Bunk Svane har fået en makker, Da-
niel, og de to er heldigvis enige om det meste. 

“Når man er alene, har man ikke den fag-
lige sparring, men modsat får man tingene, 

Madkundskabslærer Christian Bunk Svane 
håber, at pengene til et nyt køkken på 
Østermarkskolen snart bevilges. 
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Madkundskab

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om 
undervisningen i madkund-
skab på folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

Overblik og orden. Et køkken 
fungerer ikke, hvis der roder,  
så alting har sin faste plads.

Elevernes interesse fanges på de store tavler, hvor lærerne 
skriver, hvad der er på programmet i madkundskab.
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KØKKENET 
KOMMER FØRST
Masterplanen for det nye skolekøk-
ken bliver fremlagt for den nyvalgte 
kommunalbestyrelse i november/
december. Kommunalbestyrelsen skal 
i samråd med forvaltningen vurdere, 
hvilke områder der skal prioriteres 
i forhold til kommunens vedligehol-
delsesbudget. Madkundskabslokalet 
har førsteprioritet, oplyser skolele-
der på Østermarkskolen Solveig 
Østergaard Kristensen. 

“Madkundskabslokalet fremstår 
nedslidt. Lokalet er meget ufleksi-
belt, og der er en tendens til en 
underlig lugt især om morgenen. 
Der er endvidere heller ikke emhæt-
te over hvert komfur, hvilket 
resulterer i megen mados ved 
anvendelse. Der er en stor anven-
delse af lokalet af såvel skole som 
skolefritidsordning. Madkundskab 
kan endvidere vælges som valgfag, 
og der er også eksamen i faget. 
Særligt forholdene omkring eksamen 
er svære at gøre optimale i den 
nuværende indretning”, lyder det i 
begrundelsen for prioriteringen.

lige præcis som man vil have det. Madkund-
skabslokalet er et godt lokale at være få lærere 
i. For er man mange lærere, er der mange 
måder at gøre tingene på. Nu kan vi godt lade 
sifonflasker stå på bordet og tørre op. Daniel 
lader dem stå. Jeg kan også lade en friture stå 
– for Daniel er fløjtende ligeglad. Det er som 
et kærlighedsforhold, hvor man svinger og 
er enige om, hvordan man gør ting. Sådan er 
Daniel og jeg”. 

PEDELLEN ER EN ALLIERET

I årenes løb har Christian Bunk Svane selv 
trukket i håndværkertøjet for at få det bedste 
ud af de rammer, skolen tilbyder. Han har 
bygget en hyggelig krydderihylde i bejdset 
træ. Og store åbne hylder, som han har savet 
af en gammel bordplade og trælægter. Han 
har hængt bistrotavler op i hele lokalet. Med 
kridttusch har han sirligt skrevet årsplanerne 
som en menu på en restaurant, så eleverne 
hele tiden kan følge med i undervisningen. I 
uge 43 skal 8. klasse lave bøf bearnaise sous 
vide. 7. klasse skal lave potatissuppe.  

“Pedellen var over mig i starten. Jeg måtte 
ikke bore i væggen. Men vores nye pedel ved 
godt, at jeg har hænderne skruet ordentligt 
på”, siger han med et godt stænk stolthed i 
stemmen. 

Faktisk mener han, at pedellen har banet ve-
jen ind til skolens budget. For i år har han fået 
lov til at komme med et bud på et nyt mad-
kundskabslokale, og han har fået udarbejdet 
tegninger og indhentet tilbud til det nye lokale. 

“Jeg har altid gået og trykket min skoleleder 
på maven, men ikke fået hul igennem. Det 
kom i løbet af corona. Jeg har fundet ud af, at 
jeg skal snakke med pedellen først. Han er me-
get arbejdsom. Han vil have, at det skal være 
lækkert, og det skal være flot. Han er også 
træt af, at der hele tiden skal fikses vandhaner. 
Så starter jeg med Tonny, og så kan han tage 
det med til morgenmødet med lederen”, siger 
Christian Bunk Svane med et glimt i øjet.

RENGØRING I HØJSÆDET 

“I dag lugter her af pandekager, men nogle 
morgener lugter her altså af død rotte”, siger 
Christian Bunk Svane som en stor begrun-
delse for, hvorfor madkundskabslokalet skal 
renoveres. Skolelederen har givet ham ret 
frie rammer, og står det til ham, bliver lokalet 
bygget op nøjagtig som nu med ti køkkenar-
bejdspladser og et fælles område til spisning. 
I det lille rum, hvor skolen tidligere havde 
brødsalg, har han bygget et viktualierum. 

Hans krydderihylder må gerne komme med, 
men inventaret i køkkenet skal gøres meget 
lettere at overskue og rengøre. 

“Det skal være sådan, at rengøringsdamen 
kan komme ind under alle steder og sørge 
for, at der er en god hygiejne. Vi skal have et 
lækkert køkken, som også er nemt at holde 
og nemt at give videre”, siger han og smiler, 
mens han tydeligt begejstret sætter tempo på 
talestrømmen.  

“Flere har spurgt, om et åbent industrikøk-
ken kan virke på en skole. Bliver det ikke 
beskidt, når alt står fremme? Men der er så 
meget gang i køkkenet, at det ikke når at blive 
støvet. Vi har undervisning hver dag undtagen 
tirsdag”.

Tegningerne er tegnet, og et firma har gi-
vet et tilbud på stålbordplader og hylder til 
266.298,66 kroner. Alligevel er der lang vej til, 
at drømmekøkkenet står klar. Christian Bunk 
Svane håber, at pengene snart bliver bevilget. 
Køkkenet burde derefter kunne bygges på en 
to-tre måneder, hvilket giver den dedikerede 
madkundskabslærer en større udfordring. Han 
skal nemlig for første gang have 8. klasse op 
til afgangsprøven i madkundskab, men hvor-
dan skal han gøre det uden et køkken? 

“Jeg håber, man kan bygge det op til som-
merferien. Men hvis jeg ikke har et lokale, 
så skal jeg have gang i noget nak og æd til 
prøverne. Så må vi være udenfor”, tænker han 
højt og siger så: 

“Jeg troede faktisk, det kunne gå hurtigere, 
men så begyndte chefen at snakke om poli-
tikere. Jeg troede, at det bare var bum bum 
bygget, men når der kommer politikertyper 
indover, så kan det godt trække ud. Men der 
er mange ting på vores skole, som er gået hur-
tigt, så det håber jeg også, at det her gør”. 

mbt@folkeskolen.dk

Tegningerne til det nye faglokale med 
industrikøkken er klar.
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SKOLER 
HÆNGER FAST I 
TILSYN I ÅREVIS
I november i år er 41 skoler under tilsyn fra Undervisningsministeriet, fordi de 
ikke lever op til kravene om trivsel eller faglighed – eller begge dele. Seks 
skoler har været under tilsyn i fem år eller mere. Lokal lærerformand kalder 
tilsynsmodellen for en ”forældet gabestok”, og hun bakkes op af kommuner, 
skoleledere og forældre. 

ORD Maria Becher Trier 
FOTO Jonas Pryner Andersen                      

41 skoler er lige nu under tilsyn fra Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet under Undervis-
ningsministeriet (Stuk). Otte af skolerne har 
været under tilsyn i fem år. Men tilsynet funge-
rer ikke, lyder det nu samstemmende fra både 
lærere, skoleledere, kommuner og forældre. 

Skolerne er kommet under tilsyn fra staten, 
fordi de klarer sig dårligt, når det gælder 
enten faglige resultater eller trivsel eller 
begge dele. Aarhus Kommune har fem skoler 
under tilsyn, mens Kalundborg, Lolland og 
Vordingborg alle har fire skoler under tilsyn 
i november i år. Både Aarhus, Kalundborg 
og Vordingborg har haft en skole under over-
vågning siden skoleåret 2015/2016. Formand 
for Lærerkredsen Faxe Vordingborg Mette 
Brendstrup Laursen mener, at det er på tide at 
gøre op med tilsynsordningen. 

“Det er utroligt, at man 2021 bruger sådan 
et ledelsessyn, at man sætter skoler under 
tilsyn i så mange år. Det er et pres for lærere 
og ledere at se deres skoler på sådan en liste 

år efter år. Der er ingen, der går på arbejde 
hver dag uden intentionen om at præstere 
bedst muligt”, siger hun og sammenligner 
ministeriets liste over skoler under tilsyn med 
en forældet gabestok: 

“Det er en mærkelig måde at hænge skoler 
ud på. Der er mange forskellige årsager til, at 
man som skole ikke præsterer så godt, som 
man rigtig gerne ville”.

Set med forældrenes øjne er det heller ikke 
godt, når et tilsyn “gror fast” på en skole. For-
mand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg 
mener, at det er uhensigtsmæssigt, at skoler er 
under tilsyn i så lang tid. “Det bør ikke vare 
mere end et, måske to år. Man må finde ud af, 
hvad problemet er, og hvordan man kommer 
ud af det, og så bør man hurtigt kunne komme 
på rette spor”, siger han. 

Heller ikke kommunerne, der har ansvaret 
for skolerne, er tilfredse med tilsynet, som det 
har udviklet sig. Kontorchef i KL Peter Pan-
nula mener, at der er sket et skred, så tilsynet 

Tema/under tilsyn
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i dag handler mere om at kontrollere end at 
rette op. 

“De senere år har der i tilsynet været 
stigende fokus på enkelttal, kontrol og doku-
mentation frem for helhedsvurderinger, dialog 
og samarbejde om skolen. Mens vi hvert år 
ser, at det er mange af de samme udfordrede 
skoler, der udtrækkes, men uden at der sker 
grundlæggende ændringer”. 

STATEN KAN LUKKE 
SKOLER UNDER TILSYN

Selv om parterne er enige om, at tilsynsmo-
dellen ikke fungerer optimalt, så har de netop 
i en aftale med partierne i forligskredsen 
omkring folkeskolen været med til at udbygge 
den eksisterende ordning med en såkaldt ud-
viklingsliste. I aftalen om det fremtidige eva-
luerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen 
står, at forventningen er, at op mod ti procent 
af landets skoler vil være på denne liste. Ud-
viklingslisten skal ses som et supplement til 
det nuværende kvalitetstilsyn fra Stuk. 

Formålet med listen er at opdage kvali-
tetsudfordringer hurtigere, og at der derfor 
hurtigere kan sættes ind med relevante tiltag. 
Formand for skolelederne Claus Hjortdal bak-
ker som udgangspunkt op om tankerne i den 
nye politiske aftale. Han mener, at skoler, som 
ikke ville komme under tilsyn i dag, kan ende 
på udviklingslisten, fordi de forventes at løfte 
en elevgruppe mere, end de gør.

Men skoleledernes formand undrer sig over, 
at Børne- og Undervisningsministeriet holder 
fast i en regel om, at staten kan lukke skoler, 
der ikke inden for en treårig periode kan indfri 
de handlingsplaner, der er indgået mellem 
kommunen og staten for skoler under tilsyn. 

“Det flytter ikke noget. De vil bibeholde 
den straftænkning. Jeg ville ønske, at de ville 
lukke en kommunal skole, for at se, hvad der 
ville ske. Det ville give ragnarok. Hvor skal 
børnene hen? Det ville boykotte det kommu-
nale system. Det er en fuldstændig tom trus-
sel”, siger Claus Hjortdal.

NOGLE SKOLER HÆNGER 
FAST UANSET HVAD

Kommer en skole under tilsyn, får skolen 
besøg af konsulenter, og skolen skal udarbejde 
en handlingsplan for, hvordan den retter op 
på trivslen og de faglige resultater (se boks).  
Mette Brendstrup Laursen fra Lærerkredsen 
Faxe Vordingborg erkender, at det kan være 

godt at forstyrre en skole i sin praksis, men 
det skal gøres på en god måde: 

“Det er en god ide med hjælp og input, men 
det behøver ikke at være en offentlig gabe-
stok. Nogle gange er det også et spørgsmål 
om resurser. En kompleks elevgruppe kræver 
flere resurser, hvis man skal give dem samme 
muligheder som i en anden elevsammensæt-
ning”, siger hun og opfordrer til, at man løfter 

blikket for andre måder at sætte ind på over 
for skoler med udfordringer.  

Mette Brendstrup Laursen mener, at sko-
lerne prøver at se tilsyn som en positiv ting 
– dels for at bevare arbejdsglæden, dels fordi 
skolerne gerne vil holde sig på god fod med 
Stuk. Det er nødvendigt, fordi der mangler 
klare retningslinjer for, hvornår man har op-
fyldt styrelsens mål, mener kredsformanden. 

Tema/under tilsyn

TILSYN MED 41 SKOLER
Antal kommuner og skoler under statsligt tilsyn pr. november 2021

Kilde: Stuk, Børne og Undervisningsministeriet

Skoler under 
statsligt tilsyn

A: Høje Taastrup 1
B: Hvidovre 1
C: Brøndby 1
D: Ishøj 2

A CD

København 2

Faxe
1

Halsnæs
1

Lejre
1

Esbjerg
1

Haderslev
1

Aabenraa
1

Lolland
4

Vordingborg
4

Odense
2

Frederikshavn
1

Aalborg
1

Lemvig
1

Randers
1

Aarhus
5

Horsens
1

B
Holbæk

1
Greve 

1Sorø
1

Kalundborg
4

Slagelse
1
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“Det fremstår tåget, hvad der skal til for at 
komme ud af tilsynet. Hvis målsætningen er 
landsgennemsnittet, er styrelsen på gale veje, 
da ingen børn skal mases ned i en så snæver 
kasse. Nogle vil præstere under og andre over. 
Det ved ledere og lærere godt. Ligesom de 
ved, at elevers evner gudskelov forandrer sig 
ved hjælp og støtte i det rette undervisningstil-
bud. Men det lader desværre ikke til, at Stuks 
syn på skolerne forandrer sig”.

Claus Hjortdal mener, at lærere og ledere, 
som er ansat på skoler, der er under tilsyn i 
flere år, skal være meget hårdhudede. 

“Nogle af de tilsyn, vi har, peger bevidst-
løst skoler ud, som, uanset hvad de gør, vil 
klare sig dårligt. Nogle af de skoler med store 
socioøkonomiske problemer og mange ind-
vandrere er ikke karakteriseret ved en stabil 
elevgruppe. Der kommer hele tiden børn til 
og fra. Så på en eller anden måde vil de altid 
komme til at underpræstere”, siger han.

I forældreorganisationen Skole og Forældre 
erkender formand Rasmus Edelberg, at det 
er en stor udfordring for skoler, hvor befolk-
ningsgrundlaget gør, at det kan være svært at 
score højt, når det gælder både faglighed og 
trivsel. 

“Men så er det måske noget andet end et 
årelangt tilsyn, der skal til. Man må kunne fin-
de en anden driftsmodel, et andet kommunalt 
samarbejde med sociale og sundhedsmæssige 
søjler, så skolerne ikke skal løse det hele. 
Skolen må tage sig af skoledelen, og så er der 
nogle andre problemer, som andre faglige cen-
tre må løse”, siger Rasmus Edelberg.

Kontorchef i KL Peter Pannula er enig. 
Hans forklaring på, at skoler hænger fast i til-
syn i mange år, er, at de udfordrede skoler har 
brug for særligt omfattende analyser og foran-
dringsprocesser, som det er svært at få plads 
til inden for tilsynets begrænsede tidshorisont 
og omfang. Også han er inde på, at der måske 
skal andre løsninger til end rent skolemæssige.

“Nogle gange kan det jo være lokal bolig-
politik og fordeling af elever, der er løsnin-
gen, frem for blot tiltag på skolen”, lyder det 
fra Peter Pannula. 

EFTERLYSER EVALUERING
AF TILSYN

Ekspert i psykisk arbejdsmiljø og tidligere 
professor ved Det Nationale Forskningscen-
ter for Arbejdsmiljø Tage Søndergaard er 
enig i, at systemet med tilsyn ikke fungerer. 
Han oplever, at tilsyn omtales negativt af de 

skoler og kommuner, som har haft erfaringer 
med det. 

“Jeg er skeptisk over for den model, som 
tilsynet hviler på, hvor en – typisk dansk – 
blandet tilgang med både vejledning og hjælp 
og tilsyn og kontrol anvendes. Den kender vi 
også fra Arbejdstilsynet og det Sociale Tilsyn. 
Det er en uheldig blanding, idet der jo dybest 
set er tale om kontrol, som er skjult som 
hjælp”, siger han. 

Som forsker forstår han ikke, at man ikke 
tidligere har evalueret, hvordan tilsynet med 
skolerne virker. “Jeg savner en uafhængig 
evaluering/analyse af det danske tilsyn med 
skolerne. Hvor valide er indikatorerne, hvor 
godt belæg er der for den hjælp, man giver 
skolerne, og hvad kommer der ud af det 
hele?” siger han.  

Også KL savner en evaluering: “Tilsynet 
har nu eksisteret i 15 år, men der er aldrig 
foretaget en samlet evaluering eller vurdering 
af, hvilken effekt det har haft på skolernes 
kvalitet. Det er da mærkeligt i en tid, hvor vi 
ellers har fokus på at evaluere virkningerne af 
de indsatser, som vi sætter i værk”, siger Peter 
Pannula.   

Mette Brendstrup Laursen så gerne, at der 
blev sat flere resurser af til at hjælpe skolen, 
så indsatsen virkede bedre på den lange bane. 

“Man burde eksempelvis give skolen en 
dygtig danskkonsulent på fuld tid. Nu kommer 
en konsulent bare på besøg og siger: I skal 
gøre mere af det her og det her, og samtidig er 
der alle de andre opgaver, der også skal løses. 
Tilsynet og tænkningen bag fungerer ikke godt 
nok, og det synes jeg er ærgerligt”, siger hun. 

KL mener, at det er tid til at samarbejde 
mere om at rette op på skoler, som halter efter 
på faglighed og trivsel. 

“Der er behov for at se på, hvordan vi i 
fællesskab kan udvikle en mere nuanceret 
tilsynsmodel, der kan være med til at løfte 
kvaliteten på skolerne”, siger Peter Pannula 
og uddyber: “Det kan for eksempel ske ved, at 
der fokuseres mere på, hvilke fremskridt sko-
lerne gør i forhold til at løfte eleverne fagligt. 
Desuden vil vi i højere grad end i dag have 
brug for også at se på tværfaglige indsatser 
og samarbejdet på tværs af forvaltninger og 
at basere kvalitetsudviklingen af skolerne på 
samarbejde og opbygning af kapaciteten lokalt 
til at evaluere og forbedre egen praksis”. 

mbt@folkeskolen.dk

SKOLER UNDER TILSYN
Hvert år gennemgår Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet (Stuk) alle 
danske folkeskolers faglige og 
trivselsmæssige resultater for at finde 
frem til de skoler, der kan have 
vedvarende kvalitetsudfordringer. 
Skolerne bliver screenet ud fra disse 
indikatorer: 
 
• Elevernes resultater fra 

9.-klasseprøverne i dansk, 
matematik, engelsk og naturfaglig 
fællesprøve. 

• Elevernes overgang til 
ungdomsuddannelse efter 15 
måneder. 

• Løfteevne (socioøkonomisk 
referencekarakter for 
9.-klasseprøverne). 

• Resultater fra nationale test i dansk 
og matematik. 

• Resultater fra den obligatoriske 
nationale trivselsmåling. 

• Andelen af elever med ikkevestlig 
baggrund.

• Andelen af elever fra udsatte 
boligområder.

• Andelen af elever med forældre uden 
for arbejdsmarked eller uddannelse.

• Andelen af elever, der ikke opnår 
mindst 02 i dansk i 
9.-klasseprøverne. 

Skoler med de mest bekymrende 
indikatorer kan udtages til tilsyn. 
Stuk foretager en analyse af de skoler, 
som falder ud i screeningen, og nogle 
kommuner bliver bedt om at indsende 
en redegørelse. På den baggrund 
udtages skoler til tilsyn og 
rådgivning.

Skoler under tilsyn får tilbud om 
rådgivningsforløb fra ministeriets 
læringskonsulenter og kan pålægges 
handlingsplan, hvor der stilles krav om 
konkrete tiltag, for eksempel 
deltagelse i et vejledningsforløb. 
Ministeriet kan også pålægge 
kommuner mere vidtgående 
pædagogiske, økonomiske og 
strukturelle tiltag, for eksempel 
omprioritering af indsatser, ændringer 
i skoleledelsen og skoledistrikter.

Sidste led er nedlægning af en 
folkeskole, som ikke inden for en 
treårig periode har indfriet de 
fastsatte mål i handlingsplanen.

Kilde: Stuk: Kvalitetstilsynet med folkeskolen: 
En kort introduktion
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”Vi gør det 
bedste, vi kan”
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“Skolen er under tilsyn”. Det lyder ikke rart. 
Lærerne og andre omkring skolen oplever det 
absolut også som noget ubehageligt.

“Det er frustrerende for os lærere. Vi synes, 
at vi gør det bedste, vi kan, hver dag”, siger 
lærer og matematikvejleder Claudia Siwiec, 
der har arbejdet på Kulsbjerg Skole afdeling 
Mern i Vordingborg Kommune i 12 år. “Men 
vi er jo nødt til at starte dér, hvor børnene er”.

Afdeling Mern har været under tilsyn siden 
skoleåret 2015/16. Lige nu er skolen under 
tilsyn, fordi skolen ikke løfter børnene godt 
nok, når der er taget hensyn til de socioøko-
nomiske forhold. Tidligere var det på grund 
af, at kvaliteten i dansk og matematik var for 
dårlig, og trivselsmålingen ikke var helt god. 
Ifølge ledelsen er trivselsmålingen bedre i år, 
og skolen har nu uddannede vejledere i både 
dansk og matematik. Skolen er på rette spor 
og har dygtige lærere, mener skoleleder Nils 
Nørbo – men tilsynet fortsætter altså.

“Lærerne er blevet pisket igennem kurser, 
så de faglige kompetencer har det fint. Nu må 
vi prøve en anden metode. Vi har dygtige vej-
ledere, dygtige dansk- og matematiklærere, og 
vi har hentet en tysklærer fra Stensved-afde-
lingen hertil en gang om ugen. Hun er i øvrigt 
også læsevejleder”, siger Nils Nørbo.

Klassekvotienten i den lille landsbyskole er 
på mellem ni og 16 elever, og der går i alt cir-
ka 70 børn fra 0. til 6. klasse. Fra 7. klasse går 
eleverne på Kulsbjerg Skole afdeling Stensved 
– der i øvrigt også er under tilsyn og har været 
det siden skoleåret 2017/18.

Når årsagen til tilsynet skal forklares, peger 
skolelederen på, at socioøkonomien er styrt-
dykket i lokalområdet gennem de seneste år. 

Mern ligger 11 kilometer fra Vordingborg. 
Landsbyen har en købmandsbutik og dejlige 
udearealer rundt om skolen med shelters og 
mulighed for bål og madlavning udendørs 
i ådalen. Der bor omkring 1.000 personer i 
området, som har billige boliger både til leje 
og til at købe. Derfor tiltrækker landsbyen en 
del tilflyttere – deriblandt også såkaldte noma-
defamilier.

EN HEL PALET 
AF FAGLIGE TILTAG

“Mange af vores elevers verden er meget lille, 
så vi prøver dagligt at udvide deres verden. 
For eksempel ved at tage afsæt i ord og begre-
ber i dansk og matematik, som de ikke umid-
delbart forstår”, fortæller lærer Claudia Siwiec.

En del af børnene er sprogfattige. Faktisk 
kan skolen ifølge skolelederen sammenlignes 
med skoler med mange tosprogede elever, 
men her er det nogle af de etnisk danske ele-
ver, der mangler ord og begreber.

“Vi skal sørge for en meget tydelig formid-
ling. Vi bruger piktogrammer, og nogle elever 
skal helst have dagens program både på tavlen 
og på deres bord. Vi har uddannet vores per-
sonale til at kunne understøtte eleverne bedst 
muligt. Vi har en hel palet af tiltag”, forklarer 
afdelingsleder på skolen i Mern Bendt W. 
Jespersen, som også er daglig leder af den in-
stitution, som ligger i forbindelse med skolen.

Det positive ved et tilsyn er den opmærk-
somhed, skolen får, og den hjælp fra forvaltnin-
gen og fra Undervisningsministeriets side, som 
følger med. Der er kurser, uddannelse, ekstra 
resurser og rigtig god sparring fra læringskon-
sulenternes side, fremhæver Nils Nørbo. De 
ekstra lærer- og pædagogresurser gør, at der 
kan være flere voksne på i undervisningen. 

“Vi arbejder med flere mellemformer 
mellem almenundervisning og specialunder-
visning. Det kan vi godt være stolte af”, siger 
Nils Nørbo.

Skolen løfter ikke børnene godt nok og er derfor 
under tilsyn fra Undervisningsministeriet. Kulsbjerg 
Skole afdeling Mern i Vordingborg har prøvet det før 
og er glad for den hjælp, man får fra læringskonsu-
lenterne. Men de socioøkonomiske forhold er ikke 
blevet bedre. 

ORD Helle Lauritsen 
FOTO Jonas Pryner Andersen        

De faglige kompetencer hos medarbejderne på 
Kulsbjerg Skole har det fint, siger skoleleder 
Nils Nørbo (til venstre) og leder af afdeling 
Mern Bendt W. Jespersen.
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Skolen og forvaltningen har udarbejdet en 
handleplan til Undervisningsministeriets Sty-
relse for Undervisning og Kvalitet (Stuk). Her 
skriver de om de tiltag, der allerede er i fuld 
gang – med flere vejledere, mere fokus på 
dansk og matematik, fagteammøder, forskel-
ligt arbejde med sproget i fagene, herunder 
et kursus til alle lærere, morgenhistorier hver 
dag, træningsbånd dagligt i enten dansk eller 
matematik og øget fokus på test. 

Eleverne har taget den frivillige nationale 
test, hvor de har arbejdet sammen to og to for 
at gøre dem trygge ved testformen, når de se-
nere skal tage den obligatoriske nationale test. 
I dette skoleår er vejledergruppen desuden 
gået i gang med en ny testplan. De fleste klas-
setrin vil have to faglige test i dansk og to i 
matematik, fordi skolen ønsker at have en stor 
databaseret viden.

“Vi vil ikke planlægge undervisningen på 

LANG SVARTID FRA 
MINISTERIET
Kulsbjerg Skole afdeling Mern afle-
verede sin handlingsplan til Styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet 
under Børne- og Undervisningsmini-
steriet i marts i år. Men skolen fik 
ikke en tilbagemelding og måtte 
derfor starte skoleåret og arbejdet 
med planen uden ministeriets godken-
delse. Det er ikke tilfredsstillende, 
mener skolens ledelse. 15. oktober 
kom der svar fra ministeriet. Skolen 
blev bedt om at indsende handlepla-
nen i ministeriets skabelon senest 
26. november. 

baggrund af synsninger. Vi vil have data. Det 
er uundgåeligt i skoleudvikling i dag, så vi 
har et batteri af test til eleverne. Men vi ser 
selvfølgelig på, hvornår det giver mening at 
teste”, siger Nils Nørbo.

FORÆLDREKLASSE 
OG FAMILIEKURSER

Siden august har afdelingen i Mern haft fast 
supervision af lærerteamene, hvor inklusions- 
og praksisvejleder Jesper Kragh står for super-
vision og sparring. 

“Vi har små klassekvotienter, så vi må være 
kreative. Vi tænker i holddeling og tager også 
hensyn til elevernes sociale relationer, når vi 
samler hold”, siger Jesper Kragh.

Som led i handlingsplanen er skolen også i 
gang med at oprette en familieklasse, og der 
bliver et tilbud om forældrekurser til udvalgte 
forældre. Familieklassen skal køre i 12 uger 
en formiddag om ugen og har til formål at 
forbedre elevens trivsel og faglige udvikling 
ved at inddrage familien og øvrigt netværk. 
Familieklassen vil give eleven mulighed for at 
bevare tilknytningen til stamklassen. Tilbud-
det bliver givet til elever, der er udfordret af 
uro, har svært ved at koncentrere sig og svært 
ved at indordne sig klassens normer eller ved 
at begå sig sammen med klassekammeraterne.

Skolen vil desuden oprette forældrekurser, 
der handler om almindelige problematikker og 
ikke er skolerelaterede. Det kan være, hvordan 
man kan få smurt en sund madpakke, eller 

Som led i trivselsarbejdet har skolen oprettet en familieklasse, fortæller formand for 
skolebestyrelsen Annette Andersen (til venstre) og lærer Claudia Siwiec.

Tema/under tilsyn
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hvordan man begrænser sine børns brug af 
iPad, sådan at de får sovet om natten.

Merns lokalforening er et stort aktiv i 
landsbyen og sætter mange aktiviteter i gang. 
Foreningen har for eksempel tidligere stået for 
lektiehjælp til eleverne og arrangementer som 
“Mormor læser historier”.  

“Hvis vi beder om konkret hjælp, så får 
vi det. Hvis vi for eksempel efterlyser fire, 
der vil komme og strikke med eleverne, så 
kommer de – også forældrene”, siger Claudia 
Siwiec, der dog gerne så flere forældre til det 
traditionelle skole-hjem-samarbejde:

“Vi holder åbent hus på skolen lige før 
sommerferien, hvor eleverne synger, danser 
og udstiller deres arbejder. Der kommer hele 
byen hen på skolen og deltager i festen. Vi 
prøver virkelig at invitere bredt og med 'ufar-
lige' emner. For når der er forældremøder, så 
kniber det med at få forældrene til at komme”.

HILSER TILSYN
VELKOMMENT

Formanden for skolebestyrelsen Annette An-
dersen arbejder selv som pædagog på institu-
tionen i Mern og går ofte en tur ind på skolen 
ved siden af. 

“Vi har i skolebestyrelsen været fuldt orien-
teret fra begyndelsen af tilsynet og følger med 
i handleplanen. Vi kæmper med næb og kløer 
for skolen. Der er kommet to voksne på i rigtig 
mange timer, og det giver meget. Der er elever 
med udfordringer i alle klasser, men alle arbej-
der for at gøre det godt. Man kan jo altså også 
få 02 i folkeskolen i flere fag og så alligevel 

ende med at blive industrimagnat eller en rigtig 
god håndværker”, siger Annette Andersen.

Hun fortæller, at hun selv er plejefamilie 
og går ind for, at man skal leve op til nogle 
bestemte krav, så på den måde hilser hun til-
synet velkomment.

“Personligt er jeg ikke tilhænger af en 
masse test i skolen, men hvis det er vejen, og 
det giver data at arbejde ud fra, så må man jo 
acceptere dem”.

Lærernes tillidsrepræsentant på Kulsbjerg 
Skolen, Jacob Kofoed, er også fortrøstnings-
fuld over skolens handleplan.

“Det er altid ubehageligt at komme under 
tilsyn, fordi man tænker, at der er noget, man 
ikke gør godt nok. Men det har ikke noget 
med skolen og undervisningen at gøre. Afde-
ling Mern er en kanongod skole med dygtige 
lærere, der gør, hvad de kan, og det gode er, 
at vi nu får god hjælp fra Undervisningsmini-
steriets konsulenter. Det har hjulpet meget på 
de andre områder, hvor der har været tilsyn”, 
siger Jacob Kofoed.

hl@folkeskolen.dk

Kulsbjerg Skole afdeling Mern har cirka 70 børn fra 0. til 6. klasse.
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SKOLECHEF: 

”DET ER VORES 
VILKÅR”
“Vi ved egentlig ikke, om planen virker, før 
børnene har forladt skolen. Men vi har udar-
bejdet en plan, og jeg kan bestemt stå inde for 
den”.

Sådan siger skolechef i Vordingborg 
Charlotte Grummesgaard Nielsen om den 
handlingsplan, forvaltning og skoleledelse har 
udarbejdet om Kulsbjerg Skole afdeling Mern. 
Skolen er under tilsyn fra Undervisningsmi-
nisteriet, fordi skolen ikke løfter børnene i 
tilstrækkelig grad.

“Det er svært, når der er tale om de socio-
økonomiske vilkår. Det handler om det rela-
tionsmæssige, vi vil oprette en familieklasse 
og nogle kurser for forældrene, og der er tale 
om et ufattelig langt sejt træk”, siger Charlotte 
Grummesgaard Nielsen.

Om skolens udfordringer skyldes, at Vor-
dingborg Kommune har flere familier i den 
lave ende socioøkonomisk set, svarer sko-
lechefen: “Sådan kan man ikke sige det. Vi 
har de børn og de familier, som vi har. Det er 
vores vilkår og det, vi skal arbejde med. Alle 
forældre vil det bedste for deres børns skole-
gang, men hvis de selv har haft dårlige skole-
oplevelser, så er det svært. Det er en rejse. Vi 
skal gøre det bedste, vi kan, og vi skal helst 
have forældrene til at se, at vi gør noget godt, 
så de kan fortælle det gode videre til andre 
forældre”.

Charlotte Grummesgaard Nielsen fremhæ-
ver, at skolens medarbejdere ikke brokker sig, 
men tager opgaven på sig. 

“Jeg har forventninger til ledelsen og til 
medarbejderne. Vi er ikke uambitiøse, og vi 
skal gå forrest. Men et tilsyn rammer med-
arbejderne meget hårdere, end jeg egentlig 
troede, og når der så igen kommer et brev om, 
at et tilsyn fortsætter, så er det demotiverende. 
Det er op ad bakke, men alle gør, hvad de 
kan”, siger hun.

hl@folkeskolen.dk

Tema/under tilsyn
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Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.  
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%*  
i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre  
venner med Nationalbanken end andre banker.  
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde 
medlemmer af Danmarks Lærerforening særligt favorable 
vilkår. Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Danmarks Lærerforening.  
Er du medlem, ejer du os. Derfor får du højere rente,  
bedre vilkår og en bestyrelse, der til hverdag varetager 
dine interesser som lønmodtager.

Giver det mening? Ring 3378 1930  
– eller gå på lsb.dk/dlf og book et møde.

3% på  
lønkontoen. 
Hvordan  
kan det lade 
sig gøre?

Læs mere om  
dine fordele som 
medlem af DLF  

i en bank, du ejer:
lsb.dk/dlf

Lån &
 Spar Bank A/S, H

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

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver  
medlemskab af Danmarks Lærerforening 
og afsluttet uddannelse. Indestående over 
50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal betale  
negative renter, hvis dit samlede indlån  
overstiger 100.000 kr. Du skal samle hele 
din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat 
er en del af en samlet pakke af produkter og 
services, som din økonomi kredit vurderes 
ud fra) Rente satserne er variable og gælder 
pr. 9. maj 2019. Du behøver ikke flytte dine 
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye  
realkreditlån skal gå gennem Lån & Spar  
og Totalkredit – se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. 
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“Vi skal bruge de 
gode erfaringer med 
Professionel Kapital 
i det videre arbejde 
med at realisere 
arbejdstidsaftalen 
A20”.

Systematisk 
samarbejde 
skaber resultater Et urealistisk 

projekt? 

Danmarks Lærerforening har under over-
skriften Professionel Kapital gennem de 
seneste år arbejdet målrettet med skoleud-
vikling i et samarbejde mellem vores lokale 
kredse, kommuner og skoler. Arbejdet med 
Professionel Kapital er med til at sikre en sy-
stematik i samarbejdet mellem skoleledelsen, 
tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræ-
sentanten – med en vigtig respekt for rollernes 
forskellighed. 

Vi har nu et solidt erfaringsgrundlag for, at 
arbejdet og samarbejdet skaber resultater. Cir-
ka en fjerdedel af alle folkeskoler i Danmark 
er på en eller anden måde i gang med arbejdet 
med Professionel Kapital. Arbejdet bidrager 
til, at kerneopgaven bliver mere tydelig for 
alle, og at prioriteringerne bliver tydeligere og 
dermed bredere accepteret. Det er med til at 
forbedre arbejdsmiljøet, og det gavner derved 
elevernes undervisning.

I Lærerkommissionens rapport fra 2019 
blev Professionel Kapital fremhævet som en 
måde at styrke samarbejdet på. Vores oplevel-
se er også, at den systematik, der er i arbejdet 
med Professionel Kapital, har været med til at 
skabe en fælles forståelse og et fælles blik på 
skoleudvikling. Arbejdet har flere steder været 
med til at styrke et godt samarbejde mellem 
kredsen og kommunen – det er der gode per-
spektiver i at fortsætte. Meget tyder på, at når 
et forpligtende samarbejde om skoleudvikling 

finder den rette form, ja, så fortsætter samar-
bejdet med at være godt. 

Vi skal bruge de gode erfaringer med Pro-
fessionel Kapital i det videre arbejde med 
at realisere arbejdstidsaftalen A20. Det kan 
for eksempel være i forhold til skoleplanen 
og samarbejdsmødet, som skal udvikles i 
den kommende tid. Professionel Kapital kan 
samtidig være et vigtigt fælles afsæt, hvis der 
for eksempel på en skole er uenighed omkring 
prioriteringer af arbejdstiden. Vi har flere 
gode eksempler på, at Professionel Kapital har 
været med til at “åbne døre” steder, hvor sam-
arbejdet mellem kreds og kommune har været 
svært, eller hvor der har manglet et fælles 
sprog omkring samarbejdet. 

Vi fortsætter derfor vores målrettede indsats 
og håber, at endnu flere vil være med i arbej-
det fremover. 

DLF MENER 
AF THOMAS ANDREASEN
Formand for DLF´s
arbejdsmiljø- og 
organisationsudvalg

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Jeg har da ved en del lejligheder – 
projektuger – brugt projektorienteret 
undervisning. Mon vi ikke alle næsten har 
prøvet. Det er absolut spændende og 
givende. Kræver også forberedelse for at 
kunne vejlede eleverne. Men der har 
aldrig været nogen ledelse, som har sagt, 
at jeg/vi skulle. Det er meget udansk, det, 
der foregår i Høje-Taastrup”.

KARSTEN SEVERINSEN, PENSIONERET LÆRER

”(…) hvordan kan nogle tilfældige 
byrådsmedlemmer, der i øvrigt ingen 
forstand har på børn og undervisning, 
diktere, hvordan der skal undervises, 
hvilken pædagogik, og hvordan den 
enkelte time skal foregå i kommunens 
skoler?”  

MARTIN DALSKOV, FORHENVÆRENDE LÆRER

”Hvordan kan KL bruge Ziegler (Michael 
Ziegler, borgmester (Det Konservative 
Folkeparti) i Høje-Taastrup, redaktionen) 
som chefforhandler, når han selv står i 
spidsen for et skoleprojekt, der i den grad 
lyser af ligegladhed for ikke at sige foragt 
for den grundlæggende forudsætning for 
al skoleudvikling, nemlig at den skal 
foregå i tæt samarbejde med 
lærerne?”

NIELS CHR. SAUER, PENSIONERET LÆRER

Uddrag af kommentarer til artiklen 
“Høje-Taastrup Lærerkreds: Prestigefyldt 
skoleprojekt er urealistisk”.

Debat
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Kære kolleger i Høje-
Taastrup

“Fremtidens skole”. Et helt nyt skolesystem, 
der er besluttet af politikere, som absolut 
intet begreb har om skole og undervisning. 
Har vi ikke hørt det før? Nå jo, det var også 
politikere, som lavede folkeskolereformen i 
2013. Den skulle for enhver pris gennemfø-
res på trods af alle de advarsler, som lærere 
og fagfolk udtrykte, og hvordan var det 
nu lige, det gik? Det blev lige præcis den 
maveplasker, som alle, der ved noget om 
skoler, forudsagde.

Hvem var det nu, som var hovedarkitek-
ten bag skolereformen? Det var Michael 
Ziegler, og minsandten om det ikke er selv-
samme Michael Ziegler, som nu skal til at 
lave et helt skolesystem om igen på trods af 
advarsler fra alle eksperter. Er der en voksen 
til stede? 

Alle jer, som underviser i Høje-Taastrup 
Kommune, kan nu se frem til, at hele jeres 
hverdag brydes op. Hvad kommer det til at 
betyde for jer? Det kommer til at betyde, at 

I skal rende rundt til en masse kurser, imple-
mentere alverdens projekter og gennemleve 
et konsulenthelvede af den anden verden i 
mange år fremover.

Mange lærere er allerede flygtet fra kom-
munen, for det vil de selvfølgelig ikke stå 
model til. Formanden for skoleudvalget i 
Høje-Taastrup Kommunes eneste kommen-
tar til det er, at det kan han da ikke se noget 
problem i.

Kære politikere i Høje-Taastrup. De aller-
største tabere i det her er eleverne. Vi har en 
ungdom, der mistrives, og som ikke engang 
ved, hvem de selv er, på grund af de evige 
forandringer, som skyller ind over dem. Nu 
skal de så overbebyrdes igen, fordi der lige 
er et byråd, som har fået en fiks ide, og som 
har mere fokus på at sætte sin egen kommu-
ne på landkortet end at fokuserer på, hvad 
der er bedst for eleverne. 

Er der stadig nogen, som undrer sig over 
flugten fra folkeskolerne til privatskolerne?

 HENRIK JØRGENSEN, lærer og tillidsrepræsentant, Gentofte Skole 

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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”Gå din vej! Lad mig være! Jeg gider ikke 
lave den latterlige opgave”. Tobias går i 2. 
klasse, og han er vred og irriteret. ”Jeg gider 
ikke den dumme fuck-skole!” 

Et par andre elever i klassen lytter og 
begynder så småt at røre på sig. Der er  
optakt til noget …

Signe er 27 år og lærer for Tobias og de  
øvrige 25 elever. Hun er uddannet for fire år 
siden og har både under uddannelsen og på 
skolen arbejdet med nogle af de seneste 
teorier og metoder for klasseledelse og 
konflikthåndtering. I 2.-klassen har hun 
forsøgt sig med ”icebreakers” for at bløde 
stemningen i klassen lidt op. Signe har også 
haft et par vanskelige samtaler med Tobias 
og med Tobias' forældre. På et tidspunkt 
fandt hun en øvelse, der fik Tobias til at tie 
og undlade at forstyrre. Det gav ro en tid. 

Men nu er Signe igen i tvivl om situationen 
og den uro, der ser ud til at være under 
opsejling. Hvordan skal hun gå til Tobias?  
Og hvad med klassens andre elever? 

Situationen er genkendelig i de fleste skole-
klasser. En eller flere elever bøvler med at 
finde motivation og gode grunde til at være i 
klassen. Årsagerne kan være mange og kan 
findes i hændelser både i og uden for skolen. 
Og hver gang er der tale om en situation, som 
læreren skal forholde sig til og finde veje i. 

Signe er uden tvivl en dygtig lærer. Hun 
kender til en del metoder og har også fået 
en del råd, tips og tricks af gode kolleger. 
Hun råder derfor over en omfattende meto-

disk indsigt og en gedigen værktøjskasse. 
Men Signe ved ikke, om hun handler pæda-
gogisk forsvarligt.

PÆDAGOGIKKEN MANGLER
Den manglende viden om pædagogik leder 
Signe ind i en stressende jagt på løsninger, 
der som oftest blot er som at tisse i buk-
serne for at holde varmen. Det bliver en 
jagt på metodiske eksperimenter fra situa-
tion til situation – spring fra den ene usikre 
tue til den næste. Pædagogik er alt andet 
end en perlerække af ”cowboytricks”, der 
præsenteres, når lokummet brænder. Der-
for bliver situationen ulykkelig for Signe og 
for alle andre lærere som hende. Allerværst 
bliver det for de elever, der udsættes for 
eksperimenterne.

Egentlig forfølger Signe blot de aktuelle 
idealer i debatten om skole og uddannelse. 
Både ledere og studerende, politikere, kom-
munale forvaltninger og forældrekredse taler 
varmt for metoder, der virker. I debatten 
udmøntes denne søgen efter et kvikfix i en 
efterspørgsel efter mere forskning og mere 
praksis. Logikken synes at være, at mulighe-
derne for at øve sig i metoder, der virker, skal 
udvides og udvikles. Det drejer sig for ek-
sempel om metoder for motivationsudvik-
ling, inklusion, teambuilding, konflikthåndte-
ring, klasseledelse, relationskompetence og 
samarbejdet med elevernes forældre. 

Udviklingen af metoder og koncepter 
baseres på tilbagevendende evalueringer og 

KRONIKKEN

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

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

Peter Hougaard Madsen, lektor ved 
Via, læreruddannelsen i Aarhus

Rikke Osbahr Ebsen, lektor ved UCS, 
læreruddannelsen i Esbjerg

Ole Gammelgaard, lektor ved UCS, 
læreruddannelsen i Haderslev

Søren Pjengaard, lektor ved UCN, 
læreruddannelsen i Aalborg

Søren Bøjgaard Schleicher Andersen, 
lektor ved UCS, læreruddannelsen i 
Esbjerg

Peter Jespersen, lektor ved KP, 
læreruddannelsen i København

Illustration: Adrià Fruitós

Fra cowboytricks til 
demokratisk opdragelse
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omfattende, evidensbaseret, empirisk forskning om un-
dervisning, børn og skole. Forskningen udvides løben-
de. I læreruddannelsen skal de studerende derfor præ-
senteres for ny og evident forskning – og for netop de 
metoder, der virker. De skal have mest muligt rum til at 
øve sig i at udøve metoderne. Metoder, som i ensom og 
endegyldig evidens kun er meningsfulde, i det omfang 
de i første forsøg gør de næste meter af vejen lidt mere 
farbar for de studerende. 

Problemet er, at den vej beror på fragmenter og øje-
bliksbilleder og bliver en temmelig teknisk øvelse. En 
kontraproduktiv metodejagt, der er stærkt deprofessio-
naliserende.

Pædagogikken mangler.

INPUT TIL LÆRERUDDANNELSEN
Når forskning, erfaringer og enkeltstående færdigheder 
indgår som løsrevne fragmenter uden samlende refe-
rence, er det sjældent hjælpsomt til udvikling af prak-
sis. Pædagogik er den samlende reference! For det 
grundlæggende ved al undervisning og opdragelse er, 
at det er en pædagogisk opgave. 

Hvem er Signe som lærer? Hvad står hun for? Hvad 
er hendes ansvar? Hvad vil hun med Tobias og de 
andre elever – og hvorfor vil hun netop det? Uden svar 
på den slags spørgsmål er både Signe og eleverne i 
klassen ilde stedt. 

Pædagogik er at skabe sammenhæng og mening i 
sine handlinger i lyset af den pædagogiske opgave, 
man står over for. Det handler om at begrunde og ska-
be sammenhæng i opdragelsen og undervisningen. 
Hvilke pædagogiske bevæggrunde og refleksioner lig-
ger bag de valg, man træffer?   

Enhver handling i skole og uddannelse beror på nor-
mer og værdier. En god lærer må forholde sig til, hvor-
dan mennesker dannes, lærer og bliver til gennem fagli-
ge kategorier og processer. Hvis læreren skal opretholde 

et professionsetisk kompas frem for hovedløst at løbe 
efter tidens trends og tendenser, er pædagogisk viden 
det afgørende fundament. Mennesket fødes ikke myn-
digt og med demokratisk sindelag. Det opdrages vi til. I 
skole og uddannelse sker det ved opfordringer til delta-
gelse og stillingtagen i møder med et mangefold af 
værdier. Opdragelse er en proces, der sker over tid. 
Menneskelig udvikling tager tid. Dannelse tager tid. 
Demokrati tager tid.

Det er derfor indlysende, at en læreruddannelse beror 
på pædagogik og handler om at lære og udvikle sig som 
pædagogisk fagperson. Men i den aktuelle læreruddan-
nelse er pædagogik aldeles fraværende som sammen-
hængende videngrundlag. Begrebet findes, men i prak-
sis er det blot en benævnelse for noget, der 
underforstås snarere end understøttes. Det underfor-
stås, at lærere varetager en pædagogisk dannelsesop-
gave.

For tiden arbejdes der på en revision af uddannelsen. 
Her er opmærksomheden primært rettet mod praksis 
og praktik. ”Det skal vi have mere af”, siger de lærerstu-
derende og mange med dem. Det er et problem, hvis 
ikke opmærksomheden inddrager uddannelse i, hvor-
dan nye lærere forstår og forholder sig til den praksis og 
praktik, som efterspørges. Det er givet, at pædagogik-
ken ikke fodrer de munde, der efterspørger klare svar på 
skolens og undervisningens kompleksitet. Pædagogik-
ken tilbyder ikke manualer med anvisninger på, hvordan 
læreren indleder undervisningen, leder en gruppe ele-
ver eller kan klare konflikter i skolen. Men pædagogisk 
viden giver et grundlag for at forstå og forholde sig til, 
hvorfor noget er bedre at gøre end andet.

Vi må insistere på, at pædagogik igen bliver centralt i 
skole og læreruddannelse – som fag og som afgørende 
grundlag. Der er i vid udstrækning behov for, at der på 
ny opbygges en bred og dybtgående pædagogisk viden 
om, hvordan vi forstår og forholder os til det, der fore-
går og skal gøres i skolen og lærernes uddannelse. 

Hjælp Signe ud af jagten på cowboytricks og evindeli-
ge hop fra tue til tue. Giv Tobias den chance. 

Giv alle elever i den danske folkeskole den chance. 
Det er nutidens elever i folkeskolen, der bygger mor-
gendagens samfund. Det handler om Danmark som et 
demokratisk land.   

Pædagogikken skal opdages, opbygges og iltes på ny. 
Fri os fra flere tendentiøse løsninger, og lad os opdyrke 
pædagogikken som afgørende grundlag for skole og 
uddannelse. Samarbejdet skal udvikles – og nye sam-
taler og samarbejdsmuligheder skal etableres. Vilje, 
rum og resurser er afgørende for, at nye pædagogiske 
fagmiljøer kan opbygges og gives en stemme.

Giv lærerne pædagogikken tilbage.

 ”Vi må insistere på, at  
pædagogik igen bliver  
centralt i skole og lærer- 
uddannelse – som fag og  
som afgørende grundlag”.
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Fra fagene

MADKUNDSKAB Lærer, lektor 
og forfatter Helle Brønnum 
Carlsen har hele livet kæmpet 
for, at faget madkundskab får 
anerkendelse. Hendes ihærdig-
hed og vedholdenhed blev hæd-
ret med Lærerforeningens pris, 
Stinusprisen, på DLF’s kongres i 
november.

Helle Brønnum Carlsen var 
tydeligt overvældet, da hun gik 
på talerstolen og takkede for 

prisen: "Faktisk modtager jeg 
den her fornemme pris, fordi jeg 
har fået lov til at gøre det, jeg 
allerhelst ville i mit liv. Jeg ville 
gerne blive klogere på undervis-
ning og klogere på mad".

MATEMATIK En talblindheds-
test har været under udarbej-
delse i snart mange år. Testen, 
som et hold af forskere har 
udviklet, lå et godt stykke tid i 
ministeriet, der så besluttede 
at sende den til videreudvikling 
hos Epinion og Danmarks Insti-
tut for Pædagogik og Uddannel-
se. I 2020 forlød det, at Epinion 
havde tilføjet en forbedret bru-
gerflade til den digitale test og 
en tidsdimension på de enkelte 
opgaver. De forskellige testdele 
er blevet afprøvet på udvalgte 
skoler, men en endelig konklu-
sion har ladet vente på sig.

Folkeskolen har flere gange 
spurgt til talblindhedstesten 
uden at kunne få svar på, om 
testen var skrottet, eller om 
den var på vej. Men for nylig – i 
forbindelse med regeringens 
nye testsystem til folkeskolen 

– udtalte undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet), at det 
oprindelige projekt ”kuldsejle-
de, fordi det ikke lykkedes at 
udarbejde en fagligt solid test. 
Nu har vi påbegyndt en ny”.  

Det undrer en af forskerne 
bag testen, lektor på Professi-
onshøjskolen Absalon Bent 
Lindhardt. Han kalder udtalel-
sen besynderlig: "Vi har ikke 
hørt, at vores test kuldsejlede”. 
Han påpeger, at der er et 
enormt fokus blandt lærere og 
matematikvejledere på, hvornår 
der kommer en talblindheds-
test. Ifølge Venstres undervis-
ningsordfører, Ellen Trane, har 
undervisningsministeren op-
lyst, at det først sker i 2024.

Talblindhedstesten lader – stadig 
– vente på sig

folkeskolen.dk/
matematik

folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

DANSK SOM ANDETSPROG 
Regeringen gør med 12,7 milli-
oner kroner det nu muligt at 
lave såkaldte rettighedsskoler 
på skoler i udsatte boligområ-
der med mange tosprogede 
elever, så de kan lære om 
danske værdier og rettigheder. 
Ifølge Socialstyrelsen er for-
målet med puljen at sikre, at 
børn får viden om Børnekon-
ventionen og børns rettighe-
der i Danmark. Samtidig er det 
hensigten, at elever på de 
såkaldte rettighedsskoler skal 
blive bekendt med, hvor de 
kan hente støtte, rådgivning 
eller hjælp, hvis de – eller 
børn, de kender – får brug for 
det.

Rettighedsskoler 
i udsatte 
boligområder

folkeskolen.dk/
dsa

folkeskolen.dk/
idræt

Ildsjæl vinder Stinusprisen

Nu skal årets 
sejeste idrætslærer 
findes

IDRÆT For tredje gang vil 
Skole OL kåre landets sejeste 
idrætslærer efter indstillinger 
fra elever, lærere og forældre. 
Denne gang fokuseres på 
lærere, der har været dygtige 
til at genstarte idrætsfaget 
efter corona. 

Man kan indstille en idræts-
lærer til prisen ved at gå ind på 
hjemmesiden skoleol.dk. 
Blandt de indstillede udvælger 
et ekspertpanel fra Skole OL, 
Danmarks Idrætsforbund og 
Dansk Skoleidræt tre finalister, 
som går videre til et finaleheat, 
hvor vinderpræmien er 25.000 
kroner til brug på nye redska-
ber eller andet grej til idræts-
undervisningen.

F
o
to

: S
o
u
th

_a
g
e
n
c
y/iS

to
c
k

F
o
to

: sko
le

o
l.d

k

F
o
to

: L
u
m
iN

o
la

/iS
to

c
k.c

o
m

F
o
to

: T
h
o
m
a
s A

rn
b
o

Redigeret af: msc@folkeskolen.dk



34

DLF-kongres ’21

Lærere i opråb: 

Gør noget ved inklusionen
Stribevis af dystre beretninger om inklusion, som igen og igen 
blev kaldt folkeskolens største problem, fyldte debatten på  
lærernes kongres.
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Udfordringerne med inklusion i folke-
skolen er så store, at de fleste lærere 
kender følelsen af utilstrækkelighed og 
magtesløshed, hvis de da ikke for længst 
er blevet sygemeldt eller har kastet hånd-
klædet i ringen og sagt jobbet op.

Det gik igen og igen i indlæggene fra 
de delegerede på DLF’s kongres i Køben-
havn de første dage i november. DLF-for-
mand Gordon Ørskov Madsen lagde i sin 
mundtlige beretning ud med at pege på, 
at et af de vigtigste punkter for samar-
bejdet omkring folkeskolen er inklusion. 

Trine Falck Steen fra Silkeborg Lærer-
forening citerede fra talerstolen en tidli-
gere kollega med 24 elever, hvoraf flere 
havde diagnoser eller andre udfordringer:

"Den ene halvdel af mit hoved forsøger 
at undervise de 23 elever, mens den an-
den halvdel forsøger at tænke: Hvordan 
får jeg hjulpet den dreng, der sidder 
under bordet og taler højt og grimt og 
skubber og rykker i de andre? Det er jo 
en del af hans diagnose, det ved jeg. Min 
hjerne tænker og underviser på samme 
tid. Jeg vil jo så gerne vise, at børnene 
er vigtige, og at jeg interesserer mig for 

dem, jeg vil så gerne leve op til inklusio-
nen og have alle med – men jeg er ikke 
tilfreds med min egen indsats".

Det holder jo ikke, understregede Trine 
Falck Steen efter citatet og fortsatte med 
denne kommentar:

"Hendes arbejdsmiljø er usundt, hun er 
ikke tilfreds med sin egen indsats, selv 
om hun kæmper en brav kamp, og ingen 
af eleverne har det godt. Hun har så 
mange ildebrande at slukke, at det fagli-
ge glider i baggrunden. Afmægtigheden 
fortsætter hele vejen op, men det er læ-
reren, der står med udfordringen".

Lærernes egne fortællinger
Den samme problematik blev berørt 
igen og igen i adskillige indlæg fra de 
delegerede på kongressen. Lene Kingo 
Laursen fra Øhavets Lærerkreds mente, 
at "vi er stadig i gang med livreddende 
førstehjælp".

"For eksempel mellemformer, som der 
blev talt om i 2010, dem får vi en vejled-
ning om i 2021. Så er det klart, at der 
er udfordringer derude, for man ved jo 
ikke, hvad man skal gøre", sagde hun - og 

tilføjede: "Nu bliver vi nødt til at tage fat 
i lærernes fortællinger. Vi kan ikke være 
andet bekendt".

Jessica Uebelin fra Københavns Lærer-
forening henviste til, at Danmark tidligere 
var et foregangsland, hvor andelen af 
elever uden for almenområdet var blandt 
de laveste i Europa.

"Men her tyve år senere er vi kommet 
længere og længere væk fra en skole for 
alle – til trods for alle mulige fantastiske 
koncepter og konsulenter og fancy dia-
grammer. Det er skræmmende. Hver an-
den lærer har oplevet vold og trusler. Det 
er en skole, der ikke længere er for elever 
eller lærere", sagde hun.

Der findes succeshistorier
Men midt i de dystre indlæg og beret-
ninger fra virkeligheden var der også 
lyspunkter.

Hans Christian Winther Larsen, Lyng-
by-Taarbæk Lærerforening, berettede 
om en selvoplevet succeshistorie med en 
3. klasse med et udfordret og nærmest 
spoleret læringsmiljø – primært på grund 
af elever med diagnoser.
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Antallet og indholdet af de mange kongresdelegeredes indlæg om inklusion gjorde stort indtryk på Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, der senere satte sig sammen og drøftede emnet.
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Minister lover ro  
omkring skolen
Børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil slog 
fast, at der er sat punktum for 
mange års uro om folkeskolen, da 
hun talte til de delegerede på 
Danmarks Lærerforenings kongres.

De delegerede på lærerkongressen i Køben-
havn skulle ikke lytte til børne- og under-
visningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet) i mange minutter, før 
hun følte trang til at understrege over for 
dem, at hun ikke lider af hukommelsestab.

For ministeren husker meget klart, hvad 
der skete for knap et årti siden, lod hun 
forstå.

"Lad mig sige det klart: Jeg ved godt, at 
Socialdemokratiet har deltaget i den kamp, 
jeg husker det hele, og det står for mig 
bogstaveligt talt som et skoleeksempel på 

den måde, man ikke skal gøre tingene på", 
lød det fra ministeren, der dermed henviste 
til lærerlockout og vedtagelsen af folkesko-
lereformen i 2013.

Og efter mange år med folkeskolen som 
centrum og kampplads for ideologiske, 
politiske slagsmål er det nu en kendsger-
ning, at sådan er det ikke længere, påpegede 
ministeren i sin tale.

Hun henviste til fredagens store skoleaf-
tale, hvor hun sammen med både folkesko-
lens forligskreds og alle folkeskolens aktø-
rer i samarbejdet Sammen om skolen var 

nået til enighed om folkeskolens nationale 
færdighedstest som afløser for de hidtidi-
ge forkætrede nationale test, samtidig med 
at også elevplaner og udtrykket ikkeuddan-
nelsesparat afskaffes.

"Det er vejen til at sætte punktum for 
uro", sagde ministeren – der kort tid efter 
høstede bifald fra salen, da hun slog fast, at 
det er slut med "fremover at lave en masse 
lovgivning og mase den ned oppefra uden 
at lytte til dem, det egentlig handler om".

ebm@folkeskolen.dk

"Vi har lyttet, og vi har gjort, som I i DLF og skolelederne og KL har anbefalet. Tusind tak 

for det", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil om de nye nationale færdighedstest.
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"Vi, der var omkring klassen, blev en del 
af et pilotprojekt, som forvaltningen kaldte 
mellemform. Vi var to lærere i klassen i 
mindst 25 lektioner om ugen. Det betød 
alverden, det hele vendte på en tallerken. 
Nu var der overskud til den almindelige un-
dervisning, samtidig med at der var over-
skud til at håndtere humørsvingninger og 
konflikter og faglig støtte i klassen", fortalte 
Hans Christian Winther Larsen.

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal 
– der også er medlem af hovedstyrelsen – 
fortalte, at udfordringerne med inklusion 
skaber stor bekymring hos landets skole-
ledere:

"Inklusion er et stort område, og det er 
alvorligt lige nu. Skoleledernes bekymring 
går på, at vi skal kunne levere – ikke blot 

til eleverne, men også til personalet. Og 
med den økonomi, der er, kombineret med 
udviklingen blandt børn og unge, så er det 
rigtig svært at få enderne til at nå sam-
men", sagde han – og understregede, at 
det ikke skal være politikerne, men derimod 
lærerne, skolelederne og kommunerne, der 
skal arbejde sig frem til løsninger.

DLF-formand Gordon Ørskov Madsen 
samlede op og sagde, at der skal sættes 
tryk på arbejdet med inklusionsudfor-
dringerne, og at det er medlemmernes 
erfaringer, der skal tages udgangspunkt 
i. DLF’s hovedstyrelse vil nu tage initiativ 
til, at Lærerforeningen udarbejder "vores 
egen version af en inklusionstjekliste", 
som skal kunne bruges både på skoler og i 
kommunerne. 

"Vi vil lytte og sikre inddragelse. Og det 
vil også være aktuelt, at vi bringer den 
tjekliste ind i Sammen om skolen. Her skal 
vi også have fundet de økonomiske løs-
ninger på det her", sagde Gordon Ørskov 
Madsen.

Han forholdt sig også til begrebet "mel-
lemformer", som blev nævnt flere gange 
under debatten – og slog fast:

"Vi har altså ikke købt mellemformsbe-
grebet. Det bliver brugt i flæng, det bliver 
brugt om alt muligt. Nogle gange er det 
fornuftigt nok, men det bliver let til sand 
mellem fingrene. Det skal vi have styr på", 
lød det.  

ebm@folkeskolen.dk

DLF-kongres ’21
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"En af vores store udfordrin-
ger er fald i medlemstallet", 
forklarede Gordon Ørskov 
Madsen, formand for DLF, om 
baggrunden for den indstillede 
kontingentforhøjelse. Som kon-
sekvens af færre aktive med-
lemmer har Lærerforeningen 
samlet set 72 millioner kroner 
mindre at drive fagforening 
for, og derfor besluttede DLF’s 
kongres at sætte det centrale 

kontingent op med ti kroner om 
måneden fra 2022. For pensi-
onister øges kontingentet med 
fire kroner. Kontingentet for 
lærerstuderende ændres ikke. 

DLF har en egenkapital på 
246 millioner kroner, så der er 
ikke akutte problemer, men et 
årligt driftsunderskud forventes 
at stige fra 14,7 millioner kroner 
i 2021 til 28,7 millioner i 2025.
mbt@folkeskolen.dk

De har tidligere forhandlet 
med hinanden som hen-
holdsvis formand for Århus 
Lærerforening og rådmand 
for børn og unge i Aarhus 
Kommune for godt ti år siden. 
Nu forhandler Gordon Ørskov 
Madsen og Jacob Bunds-
gaard igen som formænd for 
henholdsvis Danmarks Læ-
rerforening og KL.

Og skal man tro sidstnævn-
te, sker det nu i et klima, der 
er noget mere konstruktivt, 
end hvad man så på bagkant 
af lockouten i 2013. Det for-
talte Jacob Bundsgaard, da 
han var inviteret til at holde 
tale på Lærerforeningens 
kongres i København den 2. 
november. 

"Vi er i gang med at rive en 
gammel folkeskolereform i 
bidder og genopbygge.  

Mange af intentionerne er 
rigtige, men det er ikke lyk-
kedes at indfri den, og det 
skyldes først og fremmest, 
at processen var forkert, at 
den blev født i en konflikt, og 
at alle parterne i folkeskolen 
ikke var med til at sætte en 
fælles ramme. Det er vi i fuld 
gang med nu", lød det fra 
Jacob Bundsgaard fra taler-
stolen.

Langt størstedelen af kva-
liteten i folkeskolen ”opstår i 
mødet mellem lærer og elev i 
en klasse på en skole”, påpe-
gede KL-formanden: ”Og så 
skal man jo skabe den bedst 
mulige ramme om det møde. 
Det gør man ved at have alle 
parter med. Det tror jeg på, vi 
er på vej til at få”.

abr@folkeskolen.dk

KL: Vi genopbygger 
skolen sammen

Bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne var  
også en del af debatten på DLF's kongres: 

"DET ER SVÆRT AT  
OPNÅ NOGET PÅ DET 
CENTRALE BORD, MEN 
DET KAN LADE SIG GØRE 
PÅ DET LOKALE BORD"
 
Morten Kvist Refskov, formand for  
overenskomstudvalget i DLF

Kontingent stiger med ti kroner

Flere grupper kan 
blive DLF-medlem
Danmarks Lærerforening (DLF) har fået 
forhandlingsret for ergo- og fysioterapeu-
ter samt jordemødre, der underviser på 
social- og sundhedsskolerne. Nu har DLF's 
kongres ændret vedtægter, så de pågæl-
dende også får ret til medlemskab. Derfor 
kan enhver, "som er læreruddannet, pro-
fessionsbachelor i fysioterapi, ergoterapi 
eller jordemoderkundskab eller har en til-
svarende uddannelse fra et andet land, og 
som ansættes, søger ansættelse eller har 
været ansat på en social- og sundheds-
skole eller social- og sundhedsuddannelse 
under Danmark Lærerforenings overens-
komstområde", nu være medlem.
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"KL er ikke imod os. De er med os".
Sætningen var en del af indledningen 

til en debat om overenskomst på DLF’s 
kongres i København. Ordene kom fra 
formand for DLF's overenskomstudvalg 
Morten Kvist Refskov.

Han understregede, at den centrale ar-
bejdstidsaftale fra 2020 (A20) kombineret 
med de lokale lærerkredses arbejde har 
været et løft af lærernes arbejdsvilkår. Men 
han sagde også, at vejen ikke er "snorlige, 
og den kan have flere eller færre bakke-
toppe og -dale, afhængigt af hvilken ar-
bejdsplads man befinder sig på, og hvilken 
arbejdsgiver der er tale om".

I fem lokale kredse af Lærerforeningen 
giver kommunerne ikke tillidsrepræsentan-
ten adgang til lærernes opgaveoversigter. 
Morten Kvist Refskov understregede, at 
ingen kreds må stå alene: ”Det er uaccep-
tabelt, når aftaler ikke overholdes, og vi 
har pligt til at stå vagt om de aftaler, vi har 
indgået. Og det vil vi gøre”.

Der blev lyttet koncentreret til overenskomstdebatten på tilhørerpladserne under DLF’s kongres i København den 2.-4. november, hvor flere delegerede rejste kritik af lokale arbejdstidsforhold.

  "Uacceptabelt, 
når aftaler ikke 
overholdes"

I fem kommuner får lærernes  
tillidsrepræsentanter ikke direkte  
adgang til lærernes opgaveoversigter.  
"Grotesk", lyder det fra  
Danmarks Lærerforening.
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Lektioner, der er baseret på 
nationale læseplaner og 
omhandler: 
•  Computationel tænkning

•  Teknisk design

•  Mundtlig kommunikation

•  Energi, energioverførsel, sammenstød

•  Social og følelsesmæssig udvikling

NIEUW

MINDRE KLASSER

LEGO® Education
SPIKETM Essential
Væk yngre folkeskoleelevers interesse 
for naturvidenskabelig læring gennem 
sjov  problemløsning, og hjælp dem 
med at opbygge robusthed og tænke 
selvstændigt.

NY ©LEGO

LEGOeducation.com/SPIKEessential

Svært samarbejde
Repræsentanter fra lærerkredsene i Kalund-
borg og Høje-Taastrup var på talerstolen 
og ønskede hjælp. Her har kommune og 
kreds ikke kunnet nå til enighed om lokale 
rammer, og derfor er det alene den centrale 
A20-aftale, der sætter rammerne for lærernes 
arbejde.

Formand for lærerne i Høje-Taastrup 
Heidi Yoma Rasmussen huskede kongres-
sen på, at DLF først er i mål, når alle DLF's 
medlemmer kan mærke de nye arbejds-
tidsrammer. Hun mener, at forholdene 
faktisk er blevet lidt forværret med A20 i 
Høje-Taastrup.

"Vi synes, vi har oplevet et tilbageskridt, 
da vi nu ikke kan få opgaveoversigterne. 
Det kunne vi tidligere", sagde hun og 
forklarede, at kommunen efter råd fra KL 
henholder sig til, at der er tale om person-
følsomme oplysninger.

"Vi kan ikke lide, at det kommer ned på 
et individualiseret niveau. Vores borgmester 
siger, at den bedste skole er dér, hvor den 
enkelte lærer og den enkelte leder finder 
ud af, hvad opgaveporteføljen er", sagde 
hun og pegede på, at borgmesteren i 
Høje-Taastrup er den konservative Michael 
Ziegler, som sammen med tidligere formand 
for Danmarks Lærerforening Anders Bondo 
Christensen satte underskrift på A20.

"Vi er åbenbart ikke helt enige om, hvad 
der står i de vigtige elementer", sagde Heidi 
Yoma Rasmussen.

Morten Kvist Refskov medgav, at både 
der, hvor samarbejdet går godt, og der, 
hvor det går mindre godt, er der plads til 
forbedringer, når det gælder opgaveover-
sigterne.

"Det er noget, vi er i tæt kontakt med KL 
om. Vi har ikke hørt andet, end at KL også 
er helt enig i, at opgaveoversigterne skal 
leve op til det, som er aftalt. Det er noget, 
vi forfølger, og vi stopper ikke, før vi er et 
sted, hvor vi synes, det rimeligt lever op 
til det, vi har aftalt", lovede Morten Kvist 
Refskov.

Netop udlevering af opgaveoversigterne 
til tillidsrepræsentanterne har DLF særligt 
fat i. A20-aftalen er baseret på samar-
bejde, og ifølge rammeaftalen om med-
indflydelse og medbestemmelse har tillids-
repræsentanterne ret til at få relevante 
oplysninger om løn- og ansættelsesforhold 
for de medlemmer, tillidsrepræsentanten 
repræsenterer. 

"Det er helt grotesk de steder, hvor man 
bliver forment adgang til opgaveoversig-
terne", sagde Morten Kvist Refskov.

Problemfyldt tidsregistrering
Lærernes opgaveoversigter er meget for-
skellige, og det er derfor også sværere end 
forventet for tillidsrepræsentanterne at 
føre dem ind i det nye tidsregistreringssy-
stem, som DLF har udviklet.

Kredsstyrelsesmedlem i Vejle Lærerkreds  
Johannes Vestergaard Melchiorsen fortalte, 
at tillidsrepræsentanterne i Vejle på 2½ 
time kun fik indtastet 34 procent af op-
gaveoversigterne i kommunen, og at man 
har valgt at sige, at det må være nok. Han 
fortalte, at tillidsrepræsentanterne fandt 
systemet trægt, og at man i kredsstyrelsen 
har svært ved at se, hvad afrapporteringen 
til DLF centralt skal bruges til.

"Vi skal hjælpe tillidsrepræsentanterne 
med at prioritere tiden. Der er ikke så me-
get tid. Og også her skal der være sammen-
hæng mellem tid og opgaver", sagde han.

Han så hellere, at man fandt en måde at 
samle data sammen med KL på.

"Det kan godt være, at vi ikke er enige 
om, hvordan arbejdstiden skal fordeles, og 
hvor meget tid de enkelte dele skal fylde. 
Men vi skal bestræbe os på, at vi er enige 
om, hvad der tæller, og hvor det tæller", 
sagde han.

Morten Kvist Refskov sagde, at man godt 
vidste, at det har været en vanskelig start 
på et nyt system.

”Men lad os huske på formålet med det. 
Det giver os en stor styrke som organi-
sation at være så tæt på medlemmernes 
arbejdsfordeling. Både for tillidsrepræsen-
tanten og for kredsen for eksempel i for-
hold til kommuneplan – men også for DLF 
for at kunne følge udviklingen over tid".

mbt@folkeskolen.dk
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Hidtil har det krævet tolv måne-
ders medlemskab af Danmarks 
Lærerforening (DLF), før man 
har ret til juridisk og økonomisk 
bistand fra fagforeningen. Det 
har DLF’s kongres nu ændret til, 
at man blot skal have været 
medlem i tre måneder for at få 
hjælp. 

"Lige nu er der en karensperi-
ode på et år, selv om vi har 
meldt os ind før første praktik. 

Det er for lang en periode, og 
det er ikke rimeligt", sagde 
forperson for Lærerstuderen-
des Landskreds Caroline 
Holdflod Nørgaard og mente, at 
hovedstyrelsen med tre 
måneder har fundet en god 
balance.

mbt@folkeskolen.dk

Ledigheden blandt lærere er 
lav, og langt de fleste, der 
bliver ledige, kommer hurtigt i 
arbejde igen. Til gengæld er 
forskellen på lærerløn og 
dagpenge stor. Derfor 
åbnede Danmarks Lærerfor-
ening (DLF) for samtalen om 
at tegne en kollektiv lønfor-
sikring for medlemmerne på 
et udviklingsfora, som blev 
afholdt dagen inden DLF’s 
årlige kongres. 

"Den danske model står og 
falder med, om der er 
sammenhæng mellem 
fleksibilitet og tryghed, og vi 
har de seneste år set forrin-
gelser af dagpengesystemet. 
Andre fagforeninger er 
begyndt at kigge på, om man 
ud over at kæmpe mod de 
forringelser politisk skal gøre 
noget særligt for egne 
medlemmer. Det må vi som 

ansvarlig fagforening tage 
bestik af og spørge os selv, 
om vi også skal det, eller om 
vi ikke skal", lød det fra 
formand for DLF's overens-
komstudvalg Morten Refskov.

Blandt deltagerne var det 
særligt spørgsmålet om, hvad 
det grundlæggende gør ved 
velfærdssamfundet, hvis hver 
faggruppe tegner sin egen 
lønsikring, der gav anledning 
til spørgsmål og indlæg. Skal 
de enkelte fagforeninger lukke 
de huller i trygheden, som 
politikerne skaber, eller skal 
man stå sammen i kampen om 
at få forringelserne i dagpen-
gesystemet rullet tilbage? som 
en opsummerede.

Der er endnu ikke taget 
stilling til DLF’s holdning. 

abr@folkeskolen.dk

Er DLF klar til kollektiv  
lønforsikring?

Bedre vilkår for nye medlemmer 

DLF har været i konflikt siden 
1. april 2020, hvor en blokade 
mod fem dagbehandlingsin-
stitutioner trådte i kraft. Hidtil 
har det - ifølge DLF's vedtæg-
ter - betydet, at ingen kan 
melde sig ud af DLF. Det har 
DLF's kongres nu ændret på. 

"Vi ser et behov i hovedsty-
relsen for at tydeliggøre vores 
regelsæt om udmeldelser i 
forbindelse med en igangvæ-
rende konflikt, og som 
afspejler en gældende 
praksis”, sagde formand for 
DLF's arbejdsmiljø- og 
organisationsudvalg Thomas 
Andreasen. 

I praksis har DLF tolket 
paragrafferne i vedtægterne 
sådan, at mindre konflikter 
ikke har betydning for 
medlemsudmeldelser 
generelt. Nu afspejler 
vedtægterne den gældende 

praksis i DLF. 

mbt@folkeskolen.dk

Nye regler for  
udmeldelse 

Ønskes:  
flere unge

Kun 60 procent af lærere og 
lærerstuderende under 30 år 
er medlem af DLF. Lærerstu-
derendes Landskreds (LL) fik 
på DLF’s kongres tilsagn om, 
at DLF vil arbejde for, at flere 
unge melder sig ind. "Jeg er 
bekymret, for i min generati-
on er det kun 60 procent, der 
er medlem af DLF. Os under 
30 er ikke lige så meget 
medlemmer som dem over 
30", sagde næstforperson i 
LL Lina Pedersen-Romanini.

Formand for DLF Gordon 
Ørskov Madsen var klar til 
sammen med LL at arbejde 
for, at flere unge melder sig 
ind: "Jeg vil slå fast, at LL har 
og skal have en vigtig rolle i 
unges oplevelse af, at der er 
kort vej fra den situation, 
man er i, og den rolle, man 
har, til det at få indflydelse 
på virkeligheden og på 
hverdagen".

mbt@folkeskolen.dk
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Anbefalinger Trine Hemmer-Hansen, faglig rådgiver 
for idrætsnetværket på folkeskolen.dk. 
Arbejder på Virupskolen i Aarhus. 
Foto: Lars JustFortalt til Helle Lauritsen/hl@folkeskolen.dk 

I Aarhus Kommune bliver der jævnligt sendt 
tilbud ud fra sportsklubber til skolerne, men 
det er en god ide lokalt at kontakte nogle af 
de mindre klubber. De har mange fantasti-
ske frivillige, der gerne kommer ud på skolen 
og fortæller om mindre sportsgrene. Vi 
måtte stoppe på grund af coronanedluknin-
gen, men det er en god måde at fange 
eleverne på og præsentere dem for noget 
anderledes, sådan at det ikke altid handler 
om sportens store spil. Mange elever tørster 
efter noget andet. 

Jeg har haft klasser med i roklubben, til 

cricket og til bueskydning. Foreningerne har 
materialer, som vi jo ikke har på skolerne. 
Brug et møde i idrætsteamet på at aftale 
kontakt til klubberne. Enten kan de komme 
på skolen, eller klassen kan besøge klubben. 
Der er mange gode alternative tilbud. Vi har 
haft elever ude i kajak og på et stort 
standup-paddlebræt, hvor de skulle 
samarbejde om at komme fremad. Faktisk 
har vores kontakt til foreningerne betydet, at 
vi har købt noget udstyr til cricket på skolen, 
fordi der var flere elever, der var interessere-
de i det.

Kosmos er et gratis materiale, og det er 
guld på undervisningsområdet. Det er 
håndgribeligt. Der er for eksempel tre 
forløb – Idræt og køn, Idræt og kultur, Idræt 
og træning. De er lige til at bruge med 
trykklare filer og små filmklip. Man kan også 
bare lade sig inspirere. 

Jeg oplever, at mange idrætslærere 
finder det svært at finde temaer og arbejde 
temabaseret, og så kan teorien også være 
vanskelig indimellem, men her hjælper 
Kosmos fint på vej. 

Kosmos er det nationale videncenter for 
kost, motion og sundhed for børn og unge. 
Videncentret blev etableret i 2007 med 
støtte fra Undervisningsministeriet. 
Kosmos drives i dag af professionshøj- 
skolen UC Syd.

vicekosmos.dk/skole > vælg 
idrætsundervisning > vælg 
undervisningsmaterialer > vælg 
temabaseret idrætsundervisning

Jeg har lige fået fingre i den helt nye bog fra 
Gyldendal ”Tjek på idræt: Tema og teori”, 
som især er vejledende i forhold til undervis-
ningen i udskolingen. Desuden indeholder 
den – ligesom den første ”Tjek på idræt”-bog 
– gode forslag til prøven i idræt. Den er 
temabaseret, og det er en af de ting, jeg kan 
høre er en af de største udfordringer for 
mange, når jeg er ude som beskikket censor. 

Her er blandt andet temaer om krop og 
identitet, idræt og køn, den gode kamp og 
idræt i samfundet. Der er 12 temaer i alt, og 
så er der syv kapitler med teori om krop og 

træning. Der er forløb, som vi lærere kan 
bruge her og nu i vores undervisning. Det er 
dejligt. Der er for eksempel forløb om 
kroppens anatomi, kroppens kredsløb, 
opvarmning og idrætsskader, og der er rigtig 
meget idrætsfaglig viden i bogen. Hvert 
kapitel afrundes med et kort afsnit, som 
kaldes: ”Undersøg, diskuter og bliv klogere”. 
Det fungerer fint som en slags evaluering af 
temateksterne.

Materialer Ny idrætsbog har 
tjek på tema og teori

”Tjek på idræt: 
Tema og teori”, Gyldendal

Ud af huset Opsøg lokal-
områdets mindre sportsgrene

Hjemmeside Kosmos hjælper 
med at arbejde temabaseret
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Anmeldelser

Tillykke til os alle sammen! Danske 
unge er verdensmestre i viden om de-
mokrati. Det ved vi fra undersøgelser. 
De kender til grundloven og dens ret-
tigheder, ved, hvem partierne er, og de 
har styr på valg og beslutningsproces-
ser. Som samfundsfagslærer – og lærer 
i almindelighed – kan jeg klappe mig 
selv på skulderen og sige: “Godt gået, 
du gamle!” Det samme kan du, der 
læser med. Giv dig bare et ordentligt 
lærerskulderklap.

Men. Ja, du har nok fornemmet, at 
der kommer et men. Til trods for den 
store viden om demokrati tøver de 

unge med at handle på de problemer, 
de oplever i deres skole- og fritidsliv. 
De tvivler på, om det kan nytte noget 
at handle på en sag, og om de rent 
faktisk kan ændre på noget ude i den 
virkelige virkelighed. De mangler sim-
pelthen demokratisk selvtillid.

Den manglende demokratiske selv-
tillid er udgangspunktet for bogen 
“Grib demokratiet – Om at styrke un-
ges demokratiske selvtillid, handlekraft 
og mod”. Analysen er klar: Det er ikke 
nok at have en masse viden om de-
mokrati. Det at være en god demokrat 
kræver øvelse, nøjagtigt som det kræ-
ver øvelse at blive god til badminton 
eller guitar.

Til kamp for unges  
demokratiske selvtillid

 ANDERS THORSEN 

Grib demokratiet 
Om at styrke unges 
demokratiske selvtillid,  
handlekraft og mod

SAMFUNDSFAG

Rie Ljungmann, 
Mette Post Riggelsen
Gratis 
124 sider 
Kan downloades:
folk.dk/bog

Mens danske unge har en masse viden om demokrati, kniber det med 
troen på, at de rent faktisk kan bruge deres stemme til at ændre noget i 
samfundet. Bogen ”Grib demokratiet” vil ændre på det. Den vil styrke 
unges demokratiske selvtillid.

BOG

Derfor er “Grib demokratiet” en 
praktisk bog, hvor øvelserne er af-
prøvet i forløb med elever fra skolens 
ældste klasser og klasser fra ung-
domsuddannelser. Man kan bare slå 
op bagerst og finde relevante øvelser 
i demokratisk deltagelse, som tager 
udgangspunkt i fire demokratiske fær-
digheder: Vedholdenhed, mod, at være 
uenig med nogen og at lytte. Bum, så 
er man ellers i gang. 

Man kan også vælge at læse de 
foregående kapitler, der tager læseren 
igennem hele baggrunden for arbejdet 
med demokratisk selvtillid. Det var 
her, jeg tænkte: “Shit, Anders. Her 
gik du og troede, at det kører for dig, 
når dine elever har helt styr på det der 
demokrati”. Jeg er nemlig sikker på, 
at mine elever går ud af 9. klasse med 
alle kundskaberne om demokrati. Men 
har de egentlig mod på at handle på 
sager, der er vigtige for dem? Det er 
jeg helt ærligt i tvivl om.

Så du skal for Guds skyld lade være 
med at læse bogen, hvis du ikke har 
lyst til at få rusket op i forestillingen 
om din egen undervisning og væren 
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som lærer. Men hvis du gerne vil udfordres 
på din praksis som demokratisk lærer, ja, så 
synes jeg, at du skal læse hele bogen.

Jeg tror, at mange af os lærere har et 
stærkt behov for at have kontrol. Vi vil jo 
gerne sikre os, at målene nu engang bliver 
opfyldt, og hvad med de der afgangsprøver, 
der lurer derude? Ja, dem skal vi også lige 
have helt tjek på. Det gør måske, at vi nogle 
gange glemmer at afgive indflydelse til 
vores elever. Dét har “Grib demokratiet” 
virkelig fået mig til at gruble over.

Derfor vil jeg lade mig inspirere af bo-
gens allersidste øvelse. Mine elever skal 

have reel indflydelse på ting på deres præ-
misser, for så bliver de nok bedre til at søge 
indflydelse i deres liv fremover. Det betyder, 
at jeg skal holde mere bøtte og dermed afgi-
ve kontrol. Men det er måske meget sundt, 
både for mig og for eleverne.

Jeg håber sådan, at vi om nogle år igen 
kan klappe os selv på skulderen og sige 
“godt gået” til os selv. Til den tid håber jeg, 
at det er, både fordi vores elever ved en hel 
masse om demokrati, og fordi de også er 
blevet verdensmestre til at udøve demokrati. 
“Grib demokratiet” kan hjælpe os til at nå 
til det skulderklap.

Sådan bliver du klar 
til co-teaching

Efterhånden har jeg læst en god håndfuld 
bøger om co-teaching fra ind- og ud-
land. Det er disse bøger og flere til, der 
danner teoretisk grundlag for netop denne 
praktiske bog.

“Klar til co-teaching – Perspektiver og 
eksempler fra en dansk skolekontekst” er 
inddelt i seks kapitler. Det første er en 
introduktion til co-teaching og dens seks 
strukturer. Andet kapitel omhandler de 
centrale forudsætninger for et godt og kon-
struktivt samarbejde, som er grundstenen i 
co-teaching. Herefter præsenteres læseren 
for tre forskellige værktøjer, der kan be-
nyttes i planlægningsfasen. I fjerde kapitel 
giver forfatteren eksempler fra praksis i 
form af cases fra dansk og matematik i 2. 
klasse, dansk i 7. klasse og matematik i 4. 
klasse. Kapitel fem omhandler dataindsam-
ling og -bearbejdning og det sidste kapitel 
vejledning inspireret af co-teaching, hvor 
skolernes vejledere/resursepersoner indtæn-
kes og gives en aktiv rolle, eksemplificeret 
via to praksiseksempler i kollegial vejled-
ning. Undervejs inddrages modeller og 
skabeloner, og hvert kapitel afrundes med 
en opsamling og refleksionsspørgsmål.

Forfatterens sigte med bogen er “at 

vise, hvordan man kan arbejde med co-
teaching i egen praksis” via en “hands 
on-præget tilgang”, hvilket indfries til ful-
de. Så skal du i gang med co-teaching, kan 
denne bog hjælpe dig til en god start. 

Klar til co-teaching

PÆDAGOGIK

Jonas Holch Jensen
249 kroner
98 sider
Dafolo

BOG

A

B

C

A1

B1

C1 O

Se mere og bestil på www.dkmat.dk

Følg Forlaget Matematik 
og se nyheder på 
Facebook og Instagram

”10 minutter”, ”20 minutter”  og 
”En halv time gør meget ved det”. 
Bog og PDF.

Se og bestil

Før samlet pris
1800 kr.

TILBUD
1350 kr.

Der er lige 
10 minutter

Povl Hansen

Kan du så løse problemet?

1

Det ta’r nok 
20 minutter

Povl Hansen

Kan du så løse problemet?

2

En halv time gør 

meget ved det

Kan du løse problemet?

Povl Hansen

3

Se og bestil

Før 200 kr.
TILBUD
130 kr.

Matematiske
julerier og gaveideer

12 eventyrlige bøger om 
spændende matematik.

Ideer til julematematik i hele skoleforløbet.

Se og bestil

Før samlet pris
800 kr.

TILBUD
600 kr.

Juletilbud i november og december
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Jobannoncer
fra

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

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

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

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

Lærerjob.dk

Tilsted Skole søger en rummelig leder med et aner-
kendende menneskesyn, som hver dag brænder 
for elevernes og personalets trivsel og faglige 
udvikling. En leder, der vil stå tydeligt i spidsen 
for en velfungerende skole med ca. 150 elever 
og 31 ansatte beliggende i udkanten af Thisted by.

Om skolen
På Tilsted Skole er vores værdigrundlag ”Et godt 
sted at være – et godt sted at lære”, og det er om-
drejningspunktet for måden, vi bedriver skole på for 
vores elever. Vi vægter tryghed, faglighed, fælles-
skab, ligeværd og hjertevarme. Det er værdier, vi 
kontinuerligt styrer efter i dagligdagen.

Tilsted Skole er en eftertragtet arbejdsplads, der 
er præget af åbenhed, tillid og indfl ydelse. Vi har 
en dedikeret personalegruppe, der er her for ele-
vernes bedste samt en engageret forældregruppe, 
der bakker op om skolen og interesserer sig for 
deres børns skolegang.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet folkeskolelærer 
og at du kan dokumentere erfaring med pæda-
gogisk ledelse. Du er en synlig, tydelig og hand-
lekraftig leder med et godt strategisk overblik. 
Derudover er du lyttende, og du har gode kom-
munikative evner. Vi vægter kandidater, der kan 
inspirere og vejlede i relation til god klasseledelse.

Formel lederuddannelse er noget du har, eller 
noget du er indstillet på at tage.

Læs det fulde opslag – og søg stillingen på 
www.thisted.dk 

Frist: Torsdag den 29. november 2021 kl. 08.00.

Skoleleder 
TIL TILSTED SKOLE I THISTED

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq

Ledende skoleinspektør til  
Nanortallip Atuarfia
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82904022

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia søger 8 lærere og en 
viceskoleinspektør
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82904095

Ærø Kommune, 5970 Ærøskøbing
 
2 lærere søges til Marstal Skole 

• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82864131

Aller Friskole, 6070 Christiansfeld

Synlig skoleleder søges til friskole med stærkt 
fællesskab
• Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2021

Kvik-nr. 82864057

Thisted Kommune, 7700 Thisted
 
Skoleleder til Tilsted Skole i Thisted 

• Ansøgningsfristen er den 29. nov. 2021

Kvik-nr. 82931349

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Marienhoffskolen søger 1-2 skolepædagoger 
med specialpædagogiske færdigheder
• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82926388

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq
 
Narsarsuaq Skole søger lærer 

• Ansøgningsfristen er den 26. nov 2021

Kvik-nr. 82897907

FYN & ØER

JYLLAND

GRØNLAND
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Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Positiv og fællesskabsorienteret lærer med 
kompetencer inden for tysk eller fysik/kemi
• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82816666

Skolen ved Radiomarken, 2800 Kongens Lyngby

Pædagogisk stærke lærere til Skolen ved 
Radiomarken
• Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2021

Kvik-nr. 82816668

Hans Knudsen Instituttet, 2100 København Ø
 
Underviser til STU i Holbæk 

• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82850537

Ringsted Kommune, 4100 Ringsted

Erfaren afdelingsleder til det specialiserede 
område med skarpt øje for inklusion
• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82822560

Ellebækskolen i Køge, 4600 Køge
 
Fagligt funderet leder til Ellebækskolen 

• Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2021

Kvik-nr. 82878874

Københavns Kommune, 1552 København V

Udviklingsorienteret og strategisk stærk 
skoleleder til Den Classenske Legatskole
• Ansøgningsfristen er den 30. nov. 2021

Kvik-nr. 82898720

Danmarks Lærerforening, 1467 København K
 
Pressechef til Danmarks Lærerforening 

• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82897797

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

SFO-leder med pædagogisk ledelse søges til at 
skabe enestående rammer for børns læring og leg
• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82898651

Solvangskolen, 3520 Farum
 
Mon du er vores nye børnehaveklasseleder? 

• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82839502

Køge Kommune, 4600 Køge

Matematiklærer søges
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82865512

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Ledigt vikariat i dansk, projekttid og idræt i 2. 
klasse
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82874390

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Genopslag: Søndermarkskolen på 
Frederiksberg søger en dygtig læsevejleder
• Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2021

Kvik-nr. 82878868

Dansborgskolen, 2650 Hvidovre

To engagerede lærere til henholdsvis dansk på 
mellemtrinnet og specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82893265

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø
 
Lærere søges – Niels Steensens Gymnasium 

• Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2021

Kvik-nr. 82893315

Amager Lilleskole, 2300 København
 
Matematiklærer og matematikvejleder 

• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82910488

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke
 
Matematik-, naturfags- og idrætslærer søges 

• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82909822

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Dygtig dansklærer søges til indskolingen på 
Bækkegårdsskolen, Distriktsskole Stenløse
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82909823

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Spændende lærerjob i anderledes indskoling på 
Nordstjerneskolen
• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82909789

SJÆLLAND & ØER
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Eggerslevmagle Skole, 4230 Skælskør

Dansklærer til specialpædagogisk tilbud på 
Eggeslevmagle Skole
• Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2021

Kvik-nr. 82897820

Holte Skole, 2840 Holte

Brænder du for matematik, engelsk og idræt i 
udskolingen?
• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82898116

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk

Matematiklærer til udskolingen på 
Trørødskolen
• Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2021

Kvik-nr. 82898803

Vestegnens Privatskole, 2630 Taastrup

Vestegnens Privatskole søger en dygtig 
dansklærer
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82904123

Holte-Hus Efterskole, 2840 Holte

Holte-Hus Efterskole søger lærere snarest eller 
pr. 1. december 2021
• Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2021

Kvik-nr. 82905159

Ellebækskolen i Køge, 4600 Køge

Vi søger en uddannet mellemtrinslærer: dansk, 
engelsk samt gerne madlavning og historie
• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82905242

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Dygtig matematiklærer til indskolingen på 
Bækkegårdsskolen, Distriktsskole Stenløse
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82909866

Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby, 3320 Skævinge

Matematiklærer til indskolingen på 
Kornmarkskolen, afdeling Lille Lyngby
• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82915383

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Vejlebroskolen søger en fast lærer og to 
barselsvikarer til mellemtrinnet
• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82915274

Nymarkskolen, 4200 Slagelse
 
Lærer som barselsvikar til Nymarkskolen 

• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82925645

Nymarkskolen, 4200 Slagelse
 
2 lærere til Nymarkskolen 

• Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2021

Kvik-nr. 82925725

Esajasskolen, 2650 Hvidovre
 
Lærer i vikariat 

• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82926390

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Inklusionsvejleder til Bækkegårdsskolen, 
Distriktsskole Stenløse
• Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2021

Kvik-nr. 82931145

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre
 
Langhøjskolen søger tre lærere 

• Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2021

Kvik-nr. 82931187

Holmeagerskolen, 2670 Greve
 
Sproglærer med tysk som primærfag 

• Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2021

Kvik-nr. 82936737

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Nytænkende og energisk skole-/ 
SFO-pædagog søges
• Ansøgningsfristen er den 25. nov. 2021

Kvik-nr. 82868845

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Skoleafdeling søger pædagogisk konsulent 

• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82875034

Dagskolen Ternen, 3230 Græsted
 
Lærer 

• Ansøgningsfristen er den 28. nov. 2021

Kvik-nr. 82904124
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

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.

Monaco/Roquebrune-
Cap-Martin/Menton

Storslået udsigt over stranden, Middelhavet 
og Monaco. 2-værelses lejlighed på den 
klassiske franske riviera.

Telefon: 53 81 39 35
Hjemmeside: rivieraen.dk

SOMMERHUS   
VESTERØ – LÆSØ

Sæson 2022 er nu lagt på nettet. Huset 
er rummeligt, velindrettet og ligger på 
en naturgrund nær strand.

Telefon: 40 38 56 42
Hjemmeside: klokkeblomstvej.dk

Broskolen, 4220 Korsør
 
Lærer til Broskolen 

• Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2021

Kvik-nr. 82898033

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Konsulent til afskedsteamet i  
Danmarks Lærerforening
• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82903884

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse
 
Pædagogisk-psykologisk skolekonsulent 

• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82909821

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Søhøjskolen søger kompetent og  
erfaren lærer til udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82915377
Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk
 
SSP-koordinator til Halsnæs Kommune 

• Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2021

Kvik-nr. 82931169
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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

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 21
Blad nr. 22
Blad nr. 01

16. november

30. november

28. december

2. december

16. december

13. januar

23. november

07. december

4. januar

Vi er eksperter i skolerejser!
www.eurotourist.dk

98 12 70 22
Ring på

Næste nummer af

udkommer torsdag den 2. december
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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 (orlov) 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Andreas Gram Friedrichsen
agf@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
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

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

Forside billede:  
Jonas Pryner Andersen
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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



Undgå dyre lærepenge

De fleste lærere ville besøge lærerjob.dk, hvis de skulle søge  

nyt job. Og de kigger ofte på jobannoncer, selvom de faktisk  

slet ikke skal have nyt job. Det viser den nye rekrutteringsanalyse 

fra lærerjob.dk.

Det er A&B Analyse, der for fagmediet Folkeskolen, har undersøgt 

danske læreres holdninger til deres job, og hvad det derfor kræver 

at holde på de dygtige lærere. De har også set nærmere på, hvor 

og hvordan lærerne kigger efter nyt job. I det hele taget får man 

spændende viden og overraskende indsigter, der kan være guld 

værd, når der skal rekrutteres nye, dygtige lærere til skolen.  

Undgå dyre lærepenge. Læs eller download dit eget eksemplar  

af Lærerrekrutteringsanalysen nu på: lærerrekruttering.dk

45% AF ALLE 
LÆRERE KIGGER 
EFTER NYT JOB, 
SELVOM DE IKKE 
KIGGER EFTER 
NYT JOB
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USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET

• Forlig dig med, at tingene nu engang er, som de er, men at du fra 
din position i det mindste har gennemskuet det hele. 

• Tag et kig ud over kollegerne på lærerværelset. Herregud, mange 
af dem har jo ikke engang gennemgået en skilsmisse endnu. 

• Og tænk engang, hvor tiden er fløjet! Du må gennem dit arbejds-
liv have tørret hundreder af snotnæser, rettet dusinvis af fejl med 
nutids-r og sikkert snøret de første tusind par sko. Og det er endda 
bare blandt lærerne. 

• Husk, at det ikke er meningen for din generation at forstå al den 
nymodens ongo-bongo-didaktik, de unge lytter til. Det lyder jo ens 
alt sammen. 

• Glæd dig over, at kollegerne nok kan virke nedladende, når de 
taler om deres ungdomsting, men at de dog er betænksomme nok 
til at gentage de vigtigste pointer utroligt højt og langsomt.

• Viola K’s mor og Kalles mor og Viola P’s mor vil lige sige i forhold til 
opgavearket til klassen i tirsdags, at det faktisk ikke hedder Vesttysk-
land mere. 

• På dette sene stadie af din karriere er det på sin plads at knytte et par 
syrligt-ironiske kommentarer til begrebet ”udvikling”, som vil gå hen 
over hovedet på din konfirmand af en nærmeste leder, når der indkal-
des til MUS.

• De kommer til at savne dine medbragte cd’er til fremtidige lærerfe-
ster, bare vent og se.

• Sørg for i god tid inden den ofte lidt akavede afskedsreception at få 
dig en hobby at sysle med. Så kan de andre også nemmere finde på en 
gave. Tænk muligheder, tænk frihed, tænk stauder, tænk modeljern-
bane, tænk fermentering, tænk euforiserende stoffer. 

• Og nyd så, at det snart er overstået med alle ungerne og pligterne 
og det daglige pres, så du omsider efter et langt livs indsats kan åbne 
et helt nyt kapitel præget af ro, tomhed og eksistentiel krise.

• Alder er jo bare et højt tal.

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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Guide til nye … nej, sgu  Guide til nye … nej, sgu  
til gamle lærere nutil gamle lærere nu
Guide til nye … nej, sgu  Guide til nye … nej, sgu  
til gamle lærere nutil gamle lærere nu



Undgå dyre lærepenge

De fleste lærere ville besøge lærerjob.dk, hvis de skulle søge  

nyt job. Og de kigger ofte på jobannoncer, selvom de faktisk  

slet ikke skal have nyt job. Det viser den nye rekrutteringsanalyse 

fra lærerjob.dk.

Det er A&B Analyse, der for fagmediet Folkeskolen, har undersøgt 

danske læreres holdninger til deres job, og hvad det derfor kræver 

at holde på de dygtige lærere. De har også set nærmere på, hvor 

og hvordan lærerne kigger efter nyt job. I det hele taget får man 

spændende viden og overraskende indsigter, der kan være guld 

værd, når der skal rekrutteres nye, dygtige lærere til skolen.  

Undgå dyre lærepenge. Læs eller download dit eget eksemplar  

af Lærerrekrutteringsanalysen nu på: lærerrekruttering.dk

45% AF ALLE 
LÆRERE KIGGER 
EFTER NYT JOB, 
SELVOM DE IKKE 
KIGGER EFTER 
NYT JOB

Lærerjob_Analyse_PrintHel_KiggerJob_225x286.indd   1Lærerjob_Analyse_PrintHel_KiggerJob_225x286.indd   1 04/11/2021   09.5804/11/2021   09.58

Guide til nye … nej, sgu  Guide til nye … nej, sgu  
til gamle lærere nutil gamle lærere nu
Guide til nye … nej, sgu  Guide til nye … nej, sgu  
til gamle lærere nutil gamle lærere nu



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Nu kan de yngste elever nemt arbejde 
aktivt med film. Filmcentralens 
’Lyd- og billedværksted’ rummer fem 
undervisningsforløb til dansk i indskolingen. 

Her er fokus på:

 Genfortælling, dialog og fortællestrukturer 
 At eksperimentere produktivt og remediere
 med både saks og papir, billede og lyd 
	 Analyse	af	filmiske	elementer,	fx	genretræk
 og lydside
 

Hent den gratis app ’Lyd- og billedværksted’ til
iPad	i	App	Store,	og	find	undervisningsmaterialer
på Filmcentralen.dk.

Foto: Lille far, Michael W. Horsten, 2003  

LEG OG LÆR MED 
FILMCENTRALENS
lyd- og
billedværksted


