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For fjerde år i træk mødes tusindvis af 
Danmarks udskolingselever til DM i Fage-
ne,  som er Danmarks største konkurrence 
i skolens fag – og endda helt gratis. For-
målet med DM i Fagene er at motivere 
eleverne med spændende og virkeligheds-
nære caseopgaver, der er udviklet i samar-
bejde med rigtige virksomheder og baseret 
på deres reelle udfordringer.  
 
Vi forventer, at 10.000 elever vil delta-
ge i konkurrenceperioden september- 
november og de bedste af dem mødes til 
landsmester skaberne på Dokk 1 i Aarhus 
til januar.  
 
Sådan deltager dine elever 
Eleverne kan deltage i fem forskellige fag: 
Dansk, matematik, engelsk, biologi og 
engelsk eller i den tværfaglige holdkon-
kurrence (4-6 elever pr. hold). Som lærer 
skal du blot afsætte to lektioner, og uden 
forberedelse er eleverne i gang. Det hele 
foregår på en onlineplatform på vores 
hjemmeside, hvor eleverne logger ind med 
deres UNI login.

www.dmifagene.dk

- GRATIS DELTAGELSE OG MINIMAL FORBEREDELSE

-  DE BEDSTE LØSNINGER TAGES SERIØST  
AF CASEVIRKSOMHEDERNE

- FAGLIGHED FORANKRET I VIRKELIGHEDEN

destoltenørder dmifagene.dk

destoltenørder dmifagene.dk
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M Ø D  I  B L A D E T

Folkeskolens nye minister, Pernille Rosenkrantz-
Theil, bebuder et opgør med inklusionsrefor-
men fra 2012. Vi er nok mange, som klappede 

i hænderne, da vi hørte den melding – ovenikøbet 
ledsaget af ord om, at der er for meget fokus på 
økonomi. Det er unægtelig sandt.

Men så melder eftertanken sig. For hvis opgøret 
betyder, at ministeren vil tilbage til dengang, hvor 
en stadig større del af eleverne i skolen blev udskilt 
i reservater, som var tilegnet deres særlige gruppe, 
så er det en elendig ide. Gamle dage i forhold til 
inklusion og specialundervisning er ikke gode, for 
dengang var det både dyrt og stigmatiserende for 
mange elever. Der var også dengang mange elever, 
som ikke fik støtte.

Nu er problemet som bekendt, at inklusionsloven 
er blevet en spareøvelse. Det betyder – med alt for 
få undtagelser – at en enkelt lærer skal håndtere 
25-27 elever på en gang. Læreren kan få vejledning. 
Læreren kan få undervisning i, hvordan man inklu-
derer elever med forskellige typer »særlige behov«. 
Læreren kan få gode råd og læse mange bøger.

Men når dagen kommer, står 
læreren helt alene med inklusions-
opgaven i en klasse med for mange 
elever og for lidt forberedelsestid.

Det er ikke inklusion, men tålt ophold for mange 

elever – og deres lærer. Og det er desværre hverda-
gen hver eneste dag i folkeskolen. Det er dokumen-
teret så tit, at man næsten ikke orker at tænke på 
det. Senest stod lærere frem i Folkeskolens artikelse-
rie »#inklusion«, hvor vi også holdt et debatarrange-
ment, som fokuserede på løsninger. 

For løsningerne findes. De behøver ikke engang 
at være exceptionelt dyre. Men naturligvis koster de 
mere end en lærer/en klasse. Der er flere mulighe-
der. I dette blad fortæller forsker Janne Hedegaard 
Hansen for eksempel om co-teaching. I denne un-
dervisningsform skifter eleverne mellem forskellige 
typer undervisning i et fast system – og der er to 
voksne, en lærer og en speciallærer/-resurse, som 
forbereder, gennemfører og evaluerer undervisnin-
gen sammen. 

Det kræver, at man tænker i or-
ganiseringen omkring skolen. Som 
forskeren tidligere har fastslået, lig-
ger der resurser i at få hele støttesy-
stemet omkring klassen og læreren 
ind i selve undervisningen i stedet 
for at være en »dekoration« rundt 
om. Det vil betyde ekspertise og 
ekstra hænder i klassen og sender 
ikke elever med »særlige behov« 
ud af klassen som i de gode gamle 
dage.

Men naturligvis skal der også hentes penge op 
af kommunekassen. Og det er måske ikke helt så 
urealistisk nu som tidligere. I den nye økonomiaftale 
mellem regeringen og kommunerne lægges der op 
til, at inklusionen skal fungere i »almenmiljøet«, og 
at der skal ske en analyse af blandt andet resurse-
trækket. Djævlen ligger i detaljen i ordvalget. Man 
kan håbe, at det betyder, at sparehatten skal smides 
ud, og at der bliver tænkt i ægte inklusion. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

De gode gamle 
dage findes ikke
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hendes to kvinde-
lige lærerkollegaer 
har al undervisning 
i fysik/kemi.
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Skolens nye 
minister

Pernille Rosen-
krantz-Theil vil kaste 
et kritisk blik på in-

klusionsreformen fra 
2012. 

6

Og pengene 
gik til …

Se, hvad præ-
miepuljeskolerne 
brugte sidste års  

millioner på.

 

 

 

FRI RETUR-RET

 

Tjen 3.000,- kr. 
til klassen

– og hjælp samtidig børn i nød

Sælg flotte til/fra-kort

Alle klasser tjener

3.000,-
for hver kasse solgte kort

Yderligere information/bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk
mailtilfrakort.dk
Tlf. 30 89 89 62
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Teamspirit i 
fysiklokalet

På Dronninglund 
Skole har tre kvin-
delige lærere alle 
skolens 11 fysik/

kemi-hold. Det kræ-
ver tæt samarbejde.

Opgør  
med den 
normale  
elev
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Co-teaching kræver, at lærere 
ser alle elever som exceptionelle 
med forskellige behov. Det be-
gynder med at organisere skolen 
anderledes, argumenterer forsker 
Janne Hedegaard Hansen i en ny 
bog om inklusion og co-teaching.
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P R Æ M I E P U L J E

Præmiepuljeskolerne har brugt deres præmiebeløb vidt forskelligt. 
Mange har ansat flere lærere, skruet op for undervisningen og indkøbt  
nye læremidler. Andre har uddelt resultatløn til lærere og givet  
elever en kontant belønning. 

I denne måned bliver det afsløret, hvor mange 
af de 104 præmiepuljeskoler, der i år kan 
række armene i vejret og modtage en million-
belønning fra den såkaldte præmiepulje. Den 
kontante præmie blev indført af forhenværen-
de statsminister Lars Løkke Rasmussen (Ven-
stre) og uddeles over tre år til udvalgte skoler, 
hvis de lykkes med at hæve deres afgangsele-
vers karakterer i dansk og matematik.

Sidste efterår fik 63 af skolerne udbetalt i 
alt 85 millioner kroner. Fagbladet Folkeskolen 
har spurgt skolerne om, hvad de har brugt 
pengene på i det forgangne skoleår. 31 af sko-
lerne har svaret.  

Flest penge til mere dansk og matematik
Halvdelen af skolerne beretter, at de har 
brugt en del af præmien på at styrke deres 

ældste elever i dansk og matematik – netop 
de to fag, puljen måler på. Pengene er blandt 
andet gået til tolærerordninger i begge fag, tre 
lærere til at tage sig af to klasser, turboforløb, 
holdinddeling, flere timer i de to fag og ekstra 
tid til skolens dansk- og matematikvejleder.

På 12 af de 31 skoler er Løkkes præmie-
check brugt på at ansætte mere personale i 
permanente eller tidsbegrænsede stillinger. 
Fire skoler har ansat flere lærere, mens otte 
af de 12 skoler har ansat nyt pædagogisk per-
sonale i form af blandt andet inklusionspæda-
goger, trivselscoach og mentorer. 

På mange skoler er de ekstra midler også 
brugt på andet end flere hænder til at tage 
sig af eleverne. 12 skoler har brugt en del af 
pengene på materielle forbedringer. Elever 
og lærere har her kunnet glæde sig over 

SÅDAN HAR DE 31 SKOLER BRUGT DERES PRÆMIEBELØB

Flere resurser til dansk  
og matematik 

Ansættelse  
af nyt personale

Skolens 
fysiske rammer

Dækning af udgifter til  
underskud og vikardækning

1 6  S K O L E R 1 2  S K O L E R 1 1  S K O L E R 5  S K O L E R

T E K S T :   S E B A S T I A N  B J E R R I L   ·   I L L U S T R A T I O N :   L O U I S E  R O S E N K R A N D S

nyistandsatte læringsmiljøer, skolegårde, 
lærernes arbejdspladser, nye gulve og loft til 
skolens gymnastiksal, nye bøger, udskiftning 
af pc’er til fordel for Chromebooks – og så 
kommer der snart et helt nyt faglokale på 
Distriktsskolen Øst, Rødbyafdelingen på Lol-
land, til et fag, skolen kalder for design og 
entreprenørskab. 

»Skubber til normen for en folkeskole« 
Men her stopper de store ligheder tilsyne-
ladende, med hensyn til hvad skolerne har 
brugt deres præmie på. Nogle få steder har 
præmiepuljens ukonventionelle udskriv-
ningsmodel eksempelvis ført til utraditionelle 
belønninger på skolerne. På Arenaskolen i 
Greve har skoleleder Martin Frank Nielsen 
fordelt 50.000 kroner i resultatløn til de 
lærere, der har deltaget i løftet.  

På Marienhoffskolen øst for Randers er en 
lille del af skolens præmiepenge brugt på at 

År to med Løkkes præmiepulje:
Flere lærere i timerne  
og kontante belønninger
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starte et Hall of 
Fame-projekt for 
eleverne i 9. klas-
se. Med projektet 
præmieres eleven 

med det højeste 
karaktergennemsnit, 

den bedste kammerat 
og eleven, som har løftet 

sig fagligt mest i løbet af året, 
med et diplom og et beløb på 3.000 kroner.

»Vi er meget ambitiøse omkring at bruge 
de tre år med projektet på at prøve nogle ting 
af og blive klogere på egen praksis. Det gør vi 
lige nu ved at lægge vores traditioner lidt til 
side og fokusere mere på elevernes reaktio-
ner og tilbagemeldinger end på klassisk pæ-
dagogisk tænkning«, har skoleleder Birgitte 
Agersnap tidligere fortalt på folkeskolen.dk. 
Hun har også har lavet en video til elevernes 
forældre, hvor hun siger, at projektet »skub-
ber til normen for en folkeskole«. 

Præmie blev til fælles festdag
Fire af de 31 skoler har brugt en del af 
præmiesummen på at belønne lærerne og 
eleverne med sociale arrangementer. På to 
skoler er en del af præmiesummen gået til at 
fejre skolens lærere med en personalefest og 
andre personalegoder. På Arenaskolen blev 
hele udskolingen belønnet med en fælles 
udflugt, og resten af skolens elever kan glæde 
sig over, at pengene også er gået til indgangs-
kort til Experimentarium, Zoo og Den Blå 
Planet.

På Søndervangskolen i Aarhus blev præ-
miepengene fejret med en tur for alle skolens 
elever og ansatte i Ree Park Safari.

»De åbnede parken kun for os. Det var en 
rigtig festdag, som vi kommer til at kunne 

leve længe på. Især de små børn var sørme 
glade. Det var en dag, der bidrog til både læ-
ring og en styrkelse af relationerne på tværs 
af skolen«, fortæller skoleleder Rani Bødstrup 
Hørlyck. 

Hun siger, at det har været afgørende for 
skolen, at deltagelsen i præmiepuljen skal 
komme hele skolen til gavn.

»Det har været vigtigt for mig, at vi ser det 
her som et skoleanliggende og ikke som et 
9.-klasseanliggende. Det er for sårbart, hvis 
man alene fokuserer på nogle bestemte steder. 
Vi skal jo gerne kunne fortsætte, når program-
met er færdigt«, siger Rani Bødstrup Hørlyck.

Professor: Skolerne overrasker
Økonomiprofessor med speciale i økonomi-
ske gulerodsmodeller Per Nikolaj Bukh har 
fulgt præmiepuljen tæt, siden Lars Løkke 
Rasmussen lancerede sit prestigeprojekt på 
skoleområdet. Han er noget overrasket over 
skolernes mangeartede brug af præmien.  

»Jeg ville nok have forestillet mig, at sko-
lerne havde brugt væsentligt mere på det, 
der bliver gjort til skolens hovedudfordringer, 
nemlig klassestørrelsen og de grundlæggende 
faglige udfordringer«, siger han og understre-
ger, at han ikke er ekspert i pædagogik, og at 
datagrundlaget er begrænset.

»En del af skolerne siger godt nok, at de 
har brugt nogle af deres penge på noget, 
der smager af klassedeling. Men der er også 
nogen, der uden at skamme sig belønner 
lærerne med personalegoder og efterud-
dannelse og bruger penge på ekskursioner 
til eleverne. Det kan være ganske fornuftigt. 
Men jeg tror bare ikke, at det er dér, hvor 
man har mest brug for at sætte ind«, vurde-
rer Per Nikolaj Bukh. 
bje@folkeskolen.dk

OM PRÆMIEPULJEN
•  104 skoler er med i jagten om en 

pulje på 500 millioner kroner. Sko-
lerne er udvalgt, fordi de i perioden 
2014-2016 har haft en høj andel af 
afgangselever med et karaktergen-
nemsnit på under 4 ved 9.-klasse-
prøverne i dansk og matematik.

•  Skolernes resultater måles op mod 
en baseline, som ministeriet har ud-
regnet på baggrund af karaktererne 
fra 9.-klasseprøven i årene 2014-
2016. Af karakterer indgår fire prøver 
i dansk (læsning, skriftlig, retskriv-
ning og mundtlig) og to i matematik 
(med og uden hjælpemidler).

•  Det er karaktersnittet for de i alt seks 
prøver, som præmiepuljeskolerne 
måles på. Første år skulle skolerne 
forbedre sig fem procentpoint, an-
det skoleår med ti og i indeværende 
skoleår 15 procentpoint. Skolerne har 
dette skoleår taget hul på tredje og 
sidste år. 

Belønning af lærere  
og/eller elever 

Efteruddannelse 
til lærere

Resurser til  
flere støttetimer

Resultatløn  
til lærere

5  S K O L E R 5  S K O L E R 4  S K O L E R 1  S K O L E

Sådan g jorde vi. Redaktionen har sendt spørgsmålet »Hvad har I brugt pengene på?« til de 63 skoler, der modtog en præmiesum for 
deres resultat for eksamen i puljens første år. Skolerne har svaret i et tekstfelt, og der var ikke prædefinerede svarkategorier. 31 skoler 
har svaret. Det giver en svarprocent på 49.
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VO L D  I  S KO L E N

Gå ikke glip af  
Faktalink og  
Forfatterweb  
Faktalink og Forfatterweb er to 
uundværlige livliner i forbindelse 
med undervisning på mellem-
trinnet og overbygningen i:

• Samfundsfag
• Historie
• Dansk

Tegn abonnement
Abonnementet på Faktalink 
& Forfatterweb giver ret til 
ubegrænset brug i undervis-
ningen via UniLogin for alle 
skolens lærere og elever. 
Se indhold og priser på  
www.dbc.dk > Produkter og 
services
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Folkeskolelærere og skoleledere på landets 
skoler skal udstyres med egentlige magtbe-
føjelser, så de kan genfinde autoriteten og 
myndigheden og dermed lettere håndtere 
det stigende antal konflikter med voldelige og 
truende elever – også rent fysisk.

Sådan lyder det kontroversielle forslag 
fra Dansk Folkepartis skoleordfører, Alex 
Ahrendtsen, der mener, at magten er gledet 
lærerne af hænde, fordi de i mange år har 
sværget til »den blødsødne og venstreoriente-
rede pædagogik«.

»Derfor er vi fra Folketingets side nødt 
til at give lærerne nogle magtbeføjelser, så 
de får myndigheden tilbage og får lov til at 
udøve den. Det bliver svært for dem, for de 
er jo ikke vant til at udøve den myndighed. 
Men jeg tror, at flere og flere lærere skriger 
på den, fordi det gør det sværere for dem at 
drive skole, hvis de ikke har den«, siger Alex 
Ahrendtsen til folkeskolen.dk.

Lærere skal kunne tage fat i en elev
I dag har lærere ingen egentlige magtbefø-
jelser som for eksempel politibetjente eller 
fængselspersonale, men ifølge Alex Ahrendt-
sen er det nødvendigt at give lærerne et 
redskab, »så de altid kan tage fat i en elev, 
hive ham i armen og sende ham over til sko-
lelederen« – også uden at de bliver meldt til 
politiet bagefter.

»Vi skal genfinde balancen mellem den 
sorte skole og den svage skole, så vi har en 
myndig lærerstab og en myndig skoleleder, 
hvor børn ikke er i tvivl om, at det er de 
voksne, der bestemmer. Og hvor de bøller, 
der ikke kan finde ud af det, skal mødes med 
konsekvens«, siger Alex Ahrendtsen.

Dansk Folkepartis udmelding skal ses i lyset 
af det voksende problem med truende og vol-
delige elever. Sidste år viste en rapport fra Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at 
hyppigheden af vold og trusler mod lærere er 
steget signifikant fra 2012 til 2016. Det fremgik 
også, at hver femte lærer inden for det seneste 
år havde været udsat for vold, mens hver fjerde 
havde været udsat for trusler.

Lærernes retsstilling skal afklares
Hverken formanden for Danmarks Lærer-
forening, Anders Bondo Christensen, eller 
formanden for Skolelederforeningen, Claus 
Hjortdal, går ind for at tildele lærere og 
skoleledere egentlige magtbeføjelser. Men de 
erkender begge, at DF-ordføreren har taget fat 
på et væsentligt problem vedrørende lærer-
nes retsstilling i konfliktsituationer. 

»Jeg tror ikke, at vi skal tilbage til noget 
med fysiske magtmidler, men jeg er meget 
enig med Alex Ahrendtsen i, at vi har behov 
for at få kigget på lærernes retsstilling. Vi 
yder jo juridisk bistand til medlemmerne i 
den slags sager, og der har jeg nogle konkrete 
eksempler på nogle fuldstændig groteske 
situationer, hvor medlemmer bliver fritstillet 
fra deres arbejde, og hvor der forekommer en 
helt urimelig mistænkeliggørelse af lærere«, 
siger Anders Bondo Christensen.

Også skoleledernes formand, Claus Hjort-
dal, mener, at der er behov for at få præcise-
ret, »hvornår læreren har lov til at tage fat i 
en elev«: »Vi har nogle udfordringer, men de 
skal ikke løses ved, at vi skal være korporlige 
over for eleverne. Men vi skal have en juridisk 
afklaring på, hvordan vi kan håndtere det, når 
en elev går amok – uden at risikere at miste 
stillingen – og det gælder både lærere og skole-
ledere«. 
ebm@folkeskolen.dk

DF vil give lærerne  
magtbeføjelser
Lærerne skal have egentlige magtbeføjelser, så de bedre kan håndte-
re voldelige elever, foreslår Dansk Folkeparti (DF). DLF og skolelederne 
vil hellere sikre lærernes retsstilling.

TEKST ERIK BJØRN MØLLER

Læs mere
Læs hele artiklen på folkeskolen.
dk/825857
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Lærerne:
Vi vil have en bedre retssikkerhed.  
Ikke magtbeføjelser

Steen Madsen, 49 år  
Lærer på Lemtorpskolen i Lemvig
Kredsmedlem i Vestjysk Lærerforening

 
 
 
»Jeg har haft episoder med elever, der har været 
truende. Men i stedet for at bruge magt har jeg 
spurgt ind til, hvad der har gjort dem sure eller 
kede af det. Der kan selvfølgelig være situatio-
ner, hvor man er nødt til fysisk at forhindre en 
elev i at skade andre. Men generelt synes jeg 
ikke, at jeg mangler yderligere beføjelser for at 
håndtere en konflikt. 

Jeg er rimelig afklaret med, hvad jeg må og 
ikke må gøre, når der står en vred elev foran mig. 
Men jeg er ikke sikker på, at alle mine kollegaer 
har det på samme måde. Det er et problem, for 
hvis en lærer begynder at tvivle på sin dømme-
kraft, kan det ende galt. 

I Vestjysk Lærerforening arrangerer vi kur-
ser for tillidsrepræsentanterne, hvor vi oplyser 
om, hvad man må og ikke må, når en elev bliver 
voldelig eller truende. Men det er dyrt, hvis det 
udelukkende bliver en opgave for lærerkredsene. 
Derfor så jeg gerne, at politikerne afsatte penge 
til efteruddannelse, så vi lærere kan blive endnu 
bedre til konflikthåndtering«. 
 

Hanne Wiegandt, 59 år  
Lærer på Engelsborgsskolen i Lyngby-Taarbæk
Kredsstyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk 
Lærerforening
 

»Jeg mener ikke, at vi skal have fysiske magtbe-
føjelser. I stedet skal vi bruge vores faglighed til at 
nedtrappe en konflikt. Vi skal også være helt sikre 
på, hvad skolens handleplan er, hvis vi som lærere 
bliver nødt til at gribe ind, for vores retssikkerhed 
i disse situationer er sårbar. Nogle steder risikerer 
man sit job ved at handle og tilsvarende ved ikke 
at handle. Det er ikke let at navigere i. 

På vores skole har vi en handleplan, som 
blandt andet beskriver forhold i forbindelse med 
fysisk magtanvendelse. Vi ved, at vi skal kalde på 
kollegaen i naboklassen, og hvis det bliver nød-
vendigt med magt at skille to elever ad, skal vi 
hurtigst muligt kontakte vores ledelse og foræl-
drene samt nedskrive handlingsforløbet. På den 
måde forebygger vi, at situationen eskalerer.

Vi oplever i nogle tilfælde, at forældre er meget 
hurtige til at reagere uden forudgående samtale 
og anmelde sager, hvor en lærer har reageret på en 
elevs voldsomme opførsel. Jeg tror, at det blandt 
andet kan skyldes en kulturændring mellem for-
ældre og skole. Nogle forældre fokuserer oftere 
kun på deres eget barns bedste og ikke på fælles-
skabet i klassen. På samme måde er eleverne ofte 
vant til at få deres vilje – og når de så ikke gør, kan 
konflikterne opstå. Vi skal have forældrene til at 
blande sig mindre i den daglige pædagogik, og i 
stedet skal de stole på lærernes professionalisme«. 

Line Illum, 38 år  
Lærer på Ullerup Bæk Skole (afdeling Nørre 
Allé) i Fredericia 
Tillidsrepræsentant og kredsmedlem  
i Fredericia Lærerkreds 

»I stedet for magtbeføjelser synes jeg, at Dan-
marks Lærerforening skal sætte sig i spidsen for 
at udarbejde nogle klare retningslinjer for, hvornår 
vi som lærere må gribe ind i en konflikt. Vores 
retssikkerhed er sårbar, når vi ikke ved, om vi bliver 
anmeldt for at skille to elever ad, flytte en elev fra 
klassen eller beskytte en svag elev over for én, der 
er stærkere. Her har juristerne hos DLF en unik 
viden, fordi de behandler sager som disse. Derfor 
er det herfra, retningslinjerne skal komme. 

Vores skole har tidligere været på ghettoli-
sten. Derfor har vi arbejdet meget med, hvordan 
vi håndterer konflikter. Vi har nultolerance over 
for vold og trusler, vi går altid to sammen på 
gang- og gårdvagterne, vi har en handleplan ved 
konflikter, og så har vi et tæt samarbejde med 
vores ledelse og forældrene. Vi har kort sagt et 
godt system og kender reglerne. Men jeg er des-
værre ikke sikker på, at det gælder alle skoler«. 

» AFSÆT PENGE TIL 
EFTERUDDANNELSE«

» STOL PÅ LÆRERNES 
PROFESSIONALISME«

» VI SKAL HAVE KLARE 
RETNINGSLINJER«
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I fem nye videoer kan du og dine elever 
følge Asger og Antons rejse til Færøerne. 
Her forsøger de to drenge fra 8. klasse 
at få svar på, hvad Rigsfællesskabet 
egentlig er, hvilke udfordringer der er ved 
Færøernes selvstyre, og hvilke forskelle 
og ligheder der er mellem Danmark og 
Færøerne. De fem film er en del af et gra-
tis onlineundervisningsmateriale til sam-
fundsfags- og historieundervisningen i 
udskolingen.

Hvad laver robotter på en syltefabrik, hvordan 
genanvender vi plast, og hvordan får vi ned-
bragt energiforbruget i bygninger? Det og me-
get mere kan du og dine elever få svar på, hvis I 
tager på et af de over 200 virksomhedsbesøg, 
som Dansk Arbejdsgiverforening tilbyder på 
portalen Åben Virksomhed. På Åben Virksom-
hed kan du finde virksomhedsbesøg, der er ret-

tet mod matematik, de naturvidenskabelige fag 
samt håndværk og design. Besøgene er egnet 
til elever fra 4. til 9. klasse. Til hvert besøg er 
der også udarbejdet undervisningsmaterialer. 

Nyt materiale om klima og træer
Foto: xxxxxx 

Ved dine elever, at skoven spiller en vigtig rolle 
for vores klima? Ellers opfordrer Danmarks Na-
turfredningsforening i et nyt inspirationskatalog 
til, at du tager klassen med ud i skolegården eller 
skoven for at fortælle om træernes vigtige egen-
skaber. I kan blandt andet observere jeres egen 

fotosyntese med reagensglas, vand og blade, eller 
I kan samle agern og plante et træ i skolegården  
– hvis I altså har plads!

Find en virksomhed her:  
da.dk/aabenvirksomhed

Find film og materialer på:  
rigsfællesskab.dk  

BESØG EN  
VIRKSOMHED 

MED KLASSEN 

Find inspirationskataloget på: naturens-
dag.dk/skoler-og-dagtilbud/materialer/Fo

to
: M

ar
tin

ed
ou

ce
t/

iS
to

ck

Foto: Dansk Arbejdsgiverforening

HVORFOR  
HAR VI ET  
RIGSFÆLLES-
SKAB? 

Historie og Samfundsfag 
på Danmarks Jernbanemuseum
Tag dine elever med på museum i centrum af Odense.
Vi tilbyder interessante læringsforløb i autentiske rammer 
om industrialisering, dansk og international jernbanehistorie.

Museet er åbent alle dage. Nabo til Odense Station.

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

Nyhed Book
et forløb på 

jernbane-
museet.dk
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Bag for en Sag
Den 10. oktober tager landets skoler, skolefri-
tidsordninger og daginstitutioner forklæderne 
på og bager kager til fordel for Børnenes Vilkår 
og Børnetelefonen. »Bag for en Sag« hed-
der dagen. Hvert år deltager tusindvis af børn, 
unge og voksne i indsamlingen, og sidste år 
blev der samlet mere end to millioner kroner 
ind, oplyser arrangørerne. 

Bag for en Sag har også udarbejdet under-

visningsmaterialer, hvori man kan finde inspi-
ration til blandt andet historie-, geografi- og 
naturfagsundervisningen.

Materialet lægger også op til at bruge dagen 
til at snakke om trivsel i klassen eller på skolen. 
Tilmelder du klassen, modtager I i starten af ok-
tober et bagekit med lidt ingredienser til dagen.

Tilmeld din klasse på: bagforensag.dk

Foto: Børns Vilkår

Hjælp  
til økonomisk 
udfordrede lærere
Maria Bojesen Fonden er en almennyttig 
fond, der kan søges af lærere, som er blevet 
afskediget, syge eller på grund af private 
forhold er økonomisk trængte. I særlige til-
fælde kan Maria Bojesen Fonden også støtte 
lærerstuderende til at færdiggøre deres ud-
dannelse.

Fonden uddeler for cirka 250.000 kroner 
om året, og donationerne uddeles normalt i 
juni og december. Hvis du vil ansøge om en 
donation, skal du skrive en motiveret ansøg-
ning, vedlægge en kopi af sidste års skat-
teopgørelse og sende den til Maria Bojesen 
Fonden, c/o Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 
Nordre Frihavnsgade 9, 2100 København Ø.

Illustration: pgetric/iStock

Læs mere på legatbogen:  
legatbogen.dk/maria-bojesen-fonden

KONFERENCE
Dialog, dannelse og interkulturel forståelse

Workshops med:
Salaam Film & Dialog

Ungdomsbyen
AFS Interkultur

Dansk Ungdoms Fællesråd
Flakkebjerg Efterskole

Sofiendalskolen

 
Få ny inspiration til, hvordan du kan arbejde med at udvikle fordomsfrie dialoger og interkulturel forståelse. Hør 
Ôzlem Cekic fortælle om sine erfaringer med at være brobygger, og hvordan vi skaber et rum til at være uenige 
sammen. Hør også Birthe Lund fra Aalborg Universitet fortælle om skolens rolle til at skabe dialog og 
demokratiske rum. 

Deltag i spændende workshops og få konkrete øvelser til undervisningen.  
Konferencen er gratis og afholdes i København den 13. november kl. 09.30 - 16.00. 

Læs det fulde program og tilmeld dig på www.afs.dk/konference

AFS Interkultur er en frivilligdrevet forening, som arbejder for at fremme
interkulturel  forståelse og læring. Formålet er at bidrage til en fredeligere verden.  
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Bedre toiletter, tak!
Tis på gulvet og papir overalt. Mange 
børn holder sig væk fra skolens 
toiletter, fordi de er ulækre. I forløbet 
fi nder eleverne på løsninger med 
konkret og forestillet teknologi, der 
gør toiletterne rarere at bruge.

Olaf løber i blinde
Eleverne sætter sig i modtagerens 
sted, når de designer løsninger til 
den blinde eliteløber Olaf, der hjælper 
ham med at løbe selvstændigt. 
De prøver kræfter med forskellige 
teknologier og med design processen, 
mens de oplever at gøre en forskel.

Design skolens nye område
Skolens ældste elever udfordres til 
at designe et interaktivt område 
på skolen, som de selv har lyst til 
at bruge. De guides igennem en 
iterativ proces med idegenerering, 
prototyper og præsentation, og får 
frihed til at bruge de teknologier, 
der giver mening for dem.

gyldendal-uddannelse.dk 
tlf. 33 75 55 60 
information@gyldendal.dk

Klar parat 
teknologi-start

Undervis med designcirklen
Forløbene på portalen er bygget op som designprocesser. Eleverne bliver 
inviteret til at skabe løsninger på virkelige udfordringer med digital teknologi. 
Med designcirklen som didaktisk ramme bevæger eleverne sig ind og ud af 
forskellige faser: De undersøger, fi nder på, tegner, bygger, programmerer og 
præsenterer. Undervejs dokumenterer de nemt og overskueligt processen 
i den integrerede logbog. 

Udfordring

Undersøgelse

Idéer

Prototype

Præsentation

Refl eksion

Prøv forløbene på portalen gratis frem til nytår

Er du klar til at undervise i teknologiforståelse? Ellers kan du blive det med Gyldendals 
nye fagportal. Portalen under støtter under visning på alle klassetrin med teknologi-
træning og design forløb, der tager afsæt i problemstillinger fra den virkelige verden. 

Både faget teknologiforståelse og vores fagportal er under udvikling, og derfor vil 
vi rigtig gerne have input fra dig og dine elever. På fagportalen er det derfor nemt at 
komme i dialog med os, når du har prøvet kræfter med forløbene.

Frem til januar 2020 kan du prøve portalen gratis. 
Kom i gang på teknologiforstaaelse.gyldendal.dk

INDSKOLING

MELLEMTRIN

UDSKOLING
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Fra høns og hatte  
til hemmelige forhandlinger

år Pernille Rosenkrantz-Theil selv skal komme 
med en forklaring på, hvordan hun blev social-
demokrat, så lyder den, at hun som folketings-
medlem for Enhedslisten oplevede, at rød 
bloks største parti »kan flytte kampesten med 

de bare næver i forhandlingslokalerne«. At »socialdemokra-
terne har været villige til at indgå kompromiser, der hen over 
årti efter årti efter årti har rykket Danmark stille og roligt i 
retning af at blive det mest lige og trygge samfund, der vel 
findes i hele verden«.

Forklaringen giver hun på partiets egen YouTube-kanal. 
Skulle man være i tvivl om, hvilken rejse den 42-årige børne- 
og undervisningsminister har været på som politiker, behøver 
man blot at kaste et blik på, hvilke andre videoer der dukker 
op, hvis man søger på hendes navn på tjenesten.

Med dokumentarist i hælene på Vestbredden
Ind imellem diverse tv-interview og alenlange videoer fra 
debatarrangementer ligger vidnesbyrdene om en fortid, hvor 
Pernille Rosenkrantz-Theil havde mere tiltro til medietiltræk-
kende aktivisme end forhandlinger bag lukkede døre som 
katalysator for forandring.

Her er blandt andet en dokumentar, der følger det da-
værende folketingsmedlem fra Enhedslisten som fredsvagt i 
Palæstina i 2002. Der er talrige videoer af to aktivister, der i 
2003 hældte rød maling ud over daværende statsminister An-
ders Fogh Rasmussen på Christiansborg som en protest mod 
Irak-krigen. De to aktivister var inviteret af Pernille Rosen-
krantz-Theil, og først i 2013 erklærede hun sig i Jyllands-Po-
sten »grundlæggende flov over, at hun støttede den aktion«.

Af andre massivt pressedækkede aktioner, der ikke er for-
eviget på YouTube, kan nævnes, da hun i 2004 sammen med 
daværende partifælle Line Barfod under en debat om et for-
bud mod »kulturbestemte hovedbeklædninger« blandt andet 
iklædte sig en ærkedansk klaphat, en persisk Aladdin-hat og 
et Christiania-tørklæde i folketingssalen. Det måtte de begge 
efterfølgende stå skoleret for hos Folketingets formand.

Og endelig den aktion, der for alvor satte Rosenkrantz-
Theil på landkortet: Nemlig da hun i 1994 som bestyrelses-
medlem i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fra tilhø-
rerlogen i parlamentet kastede dvæghøns ned i salen i protest 
mod besparelser på uddannelsesområdet.

En aktivist bliver pragmatisk
Bruddet med Enhedslisten kom i 2008. Hvis man skal tro 
ministeren selv, fordi venstrefløjspartiet overvejede at vælte 
en eventuel kommende rød regering, »fordi man ikke fik alt, 
præcis som man gerne ville have det«.

Da regeringsmagten endelig skiftede farve i 2011, blev 
partihopperen Rosenkrantz-Theil forbigået som minister, 
men fik i stedet tjansen som klima- og energiordfører. Siden 
2014 har der stået socialordfører og siden 2015 formand for 
undervisningsudvalget i e-mailsignaturen. Hun har desuden 
været handicapordfører (2014-15) og børneordfører (2017-19) 
for Socialdemokratiet.

De vægtige ordførerskaber har givet Pernille Rosenkrantz-
Theil plads ved mangt et forhandlingsbord. Her beskriver 
politiske med- og modspillere, at kampestenene er forsøgt 
flyttet med ganske slagkraftige metoder.

»Man skal ikke være tyndhudet, når man omgås hende. Hun 
siger, hvad hun tænker og mener, på en hård måde«, har Libe-
ral Alliances Laura Lindahl forklaret netmediet Altinget. Hun 
bekriver den politiske kollega som dygtig, dedikeret, en, der 
brænder for børnene – og en, man kan slå sig på.

Rosenkrantz-Theils forgænger som undervisningsminister, 
Merete Riisager, understregede ved den ceremonielle over-
dragelse af nøglerne til ministeriet, at hun nu 
gerne ser, at den hårde forhandlingshund 
blotter tandsættet over for Finansmini-
steriet.

»Undervisningsministeriet er et mini-
sterium i sig selv«, lød det fra Riisager, der 
ved samme lejlighed roste socialdemokraten 
for hendes saglighed i rollen som formand 
for undervisningsudvalget.

Vokset op på et lærerværelse
Man skal ikke have været til mange debat-
arrangementer om skolen med Pernille 
Rosenkrantz-Theil de seneste år for mindst et 
par gange at have hørt historien om, at hendes 
far slog i bordet og slog fast, »at det gik galt, da 
man nedlagde lærerrådene!«

Man har også hørt hende sige mere end én gang, 
at hun »praktisk talt er vokset op på et lærerværelse«. 

P O R T R Æ T

Pernille Rosenkrantz-Theil har været på en politisk rejse fra 
aktivisme for snurrende kameraer til at ville forhandle samfundet 
bedre bag lukkede døre. Nu sidder hun i magtens midte.

T E K S T :  

A N D R E A S 

B R Ø N S  R I I S E

I L L U S T R A T I O N :  

R A S M U S 

J U U L

N
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Fra høns og hatte  
til hemmelige forhandlinger

Den nye ministers opvækst foregik nemlig i 
Korsør med en far, der er tidligere fællestillids-
mand og skoleleder, og en mor, der har været 
speciallærer.

Forældrene, Pernille Rosenkrantz-Theil og 
hendes søster og bror boede i et trygt parcel-
huskvarter i en by, der også har sin del sociale 
problemer. At være vokset op med så store 
kontraster har ifølge ministeren selv præget 
hendes syn på samfundet. 

Den 42-årige socialdemokrat har ligesom 
sine forældre tre børn. En dreng og en pige, 
Vito og Vigga, med sin eksmand, som hun blev 
skilt fra i 2014, og en plejesøn, Haben, der nu 
er flyttet hjemmefra. Sidstnævnte indlemmede 
Pernille Rosenkrantz-Theil i familien, da han 
som 15-årig kom til Danmark fra Eritrea på flugt 
fra militærtjeneste.

Den 1. april i år flyttede Pernille Rosenkrantz-
Theil og hendes to børn sammen med hendes 
forældre i et hus i København-forstaden Brøns-

høj. Dog med separate husholdninger, på hver sin etage og aftale 
om ikke at rende hinanden uanmeldt på dørene.

Den alternative boform med tre generationer under samme 
tag handler om fællesspisning, at børnene er tæt på deres bed-
steforældre, og »at der altid er nogen at komme hjem til«, har 
hun fortalt til BT.

Ind i forhandlingslokalet
Med nogle af sine første politiske udmeldinger som børne- og 
undervisningsminister har hun sendt budskabet ud om et 
opgør med »præstationskulturen« i skolen og med »kontrolregi-
met« over for offentligt ansatte og inklusionsreformen fra 2012.

Samtidig understreger Rosenkrantz-Theil dog, at en stor 
folkeskolereform er i hvert fald 10-15 år om at slå rødder, at hun 
ikke ser et problem med skoledagens længde, og at det »er en 
rigtig god idé at lave en skolereform i brede forlig«.

Til interviewet med folkeskolen.dk 
var der adgang forbudt for fotogra-
fer. Der er endnu ikke et pressebil-

lede at finde af den nye minister på 
ministeriets hjemmeside. Kampesten 

skal flyttes stille og roligt bag lukkede 
døre i forhandlingslokalet. Modsat 

dværghøns egner de sig ikke til at kastes 
rundt med for snurrende kameraer, 

forstås. 
abr@folkeskolen.dk

BLÅ BOG
  Medlem af Folketin-

get for Socialdemo-
kratiet siden 2011, før 
det folketingsmedlem 
for Enhedslisten fra 
2001-2007.

  Bachelor i statskund-
skab. Tidligere ansat 
som konsulent og 
rådgiver i fagforbun-
dene FOA og 3F.

  Er forfatter/medfor-
fatter til bøgerne: 
»Hvilket velfærds-
samfund?« og »Det 
betaler sig at investe-
re i mennesker«. 

E000619-0021 p14-17_FS1519_Minister interview og portræt.indd   15 09/09/2019   13.45



I N T E R V I E W

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

DET ER  
MINISTEREN OG  
STØTTEPARTIERNE 
ENIGE OM
Under regeringsdannelsen 
blev regeringen, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Enhedslisten enige 
om et såkaldt forståelses-
papir. Papiret indeholder 
følgende ambitioner på skole-
området:

  En aktiv opbakning til 
Danmarks Lærerforening 
og KL’s »Ny Start«-sam-
arbejde.

  Afskaffelse af de nationale 
test i de mindste klasser og 
at sætte de øvrige nationa-
le test i bero, indtil de måler 
mere »retvisende«.

  Nytænkning i brugen af 
test i skolen.

  Bedre muligheder for  
senere skolestart.

  Afskaffelse af uddannel-
sesparathedsvurderingen i 
8. klasse.

  Styrkelse af vejlednings-
indsatsen.

Skolens nye minister lover læ-
rerne mere professionel frihed. Og så 
vil Pernille Rosenkrantz-Theil gøre 
det lettere at sende elever til og fra 
specialundervisning.

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  E R I K  B J Ø R N  M Ø L L E R

I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L

S om sin forgænger varsler Pernille 
Rosenkrantz-Theil et større professio-
nelt råderum til lærerne. Ifølge den nye 
børne- og undervisningsminister er der 

i løbet af de sidste 20-30 år opstået et kontrolre-
gime, og det skal trækkes tilbage.

»Den største fejl – ikke bare i folkeskolen, men i 
hele den offentlige sektor – er, at man tror, at man 
helt nitty-gritty tror, at man skal måle alt. Veje alt. 
Kontrollere alt. Og udstikke retningslinjer for alt. 
En stor del af reformens styreredskaber afspejler 
lige præcis den forvaltningstradition«, siger hun 
og fortæller, at hun hører, at kontrollen er det, 
lærerne finder allermest frustrerende. 

»Vi giver unge mennesker fire års uddannelse, 
hvorefter vi ikke tror på, at de selv kan finde ud af 
tingene. Det er da håbløst«, lyder det bestemt fra 
den nye minister.

Pernille Rosenkrantz-Theil har endnu ikke lagt 
sig fast på, hvordan lærerne mere konkret skal 
have mere selvbestemmelse. Men hun sætter ger-
ne ord på, hvad det er for nogle styreredskaber, 
hun ser i folkeskolen. 

»Jeg tænker på hele komplekset af Fælles Mål 
og delmål. Elevplaner. Nationale test. Den sam-
lede mængde af det, vi styrer folkeskolen efter. 
Min oplevelse er, at vi reelt styrer meget lidt – til 
gengæld får vi ødelagt rigtig meget ved at bruge 
de redskaber. Simpelthen fordi alt for mange for-

ældre, lærere og elever ikke opfatter de redskaber 
som meningsfulde«.

Lærerne skal selv vælge testene
Pernille Rosenkrantz-Theil har i sin indtil videre 
korte periode som minister nævnt, at hun agter at 
gøre noget ved præstationskulturen blandt landets 
unge. Det indebærer en nytænkning af test i sko-
len, mener hun: 

»De nationale testredskaber i form af eksame-
ner kan da være enormt relevante, ligesom årska-
rakterer kan være relevante. Men den der løbende 
testkultur, som vi har skabt i folkeskolen, tror jeg, 
at vi skal passe utroligt meget på med«. 

»Lærerne er bedst i stand til at vurdere, hvad 
det er, der skal testes, hvornår det skal testes, og 
hvilken type af test der er behov for i den enkelte 
klasse og hos den enkelte elev«, siger Pernille 
Rosenkrantz-Theil.

Regeringen og de røde støttepartier gav alle-
rede under regeringsdannelsen hinanden hånden 
på at kæmpe for at aflive de nationale test i »de 
mindste klasser«. Men der er endnu ikke lagt en 
model for, hvilke klassetrin og fag det kommer til 
at omfatte. 

Flere har behov for specialundervisning
Landets nye undervisningsminister vil også kaste 
et kritisk blik på inklusionsreformen fra 2012, der 
skulle få flere børn over i folkeskolens almenklas-
ser.

»Jeg vil tage et opgør med inklusionen, som 
den fungerer i dag. Inklusionen er en klods, der 
fylder rigtig meget for lærerne, forældrene og ele-
verne«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun mener, at inklusionsreformen har for 
meget øje på at mindske brugen af resurser på 
specialundervisning. Men ifølge ministeren er det 
naturligt, at en betydelig del af folkeskolens elever 
permanent eller i perioder har behov for special-

Minister lover   
mere frihed til  
lærerne og 
inklusionsopgør
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undervisning. Derfor skal det være lettere for 
ledelse og lærere selv at vurdere, hvornår og 
hvor længe en elev har brug for specialunder-
visning. 

»Børn har behov for, at man meget direkte 
kan træffe nogle beslutninger. Klasselæreren, 
speciallæreren og skolelederen skal meget 
nemt kunne træffe beslutninger fra den ene 
time til den anden, når Peter har behov for 
det«, siger hun og fortæller, at hun finder det 
sandsynligt, at i omegnen af 15 procent af 
eleverne permanent eller i kortere perioder 
har behov for specialundervisning.

Skoledagen bliver ikke kortere 
Modsat sin forgænger er Pernille Rosenkrantz-

Theil stor fortaler for skolereformen og dens 
elementer, der vil tage 10-15 år at »rodfæste 
sig«. 

»Rigtig meget af hovedindholdet i refor-
men: den understøttende undervisning, 
bevægelse, åben skole og selve det at have 
rammerne til at udøve en anden slags under-
visning end dér, hvor eleverne bare sidder og 
kigger op på en tavle – alt det havde lærerne 
jo siden slutfirserne og endnu tidligere udvik-
let og gennemført på mange skoler. Alle de 
dele i reformen skal vi lade være. For det var 
rigtig godt, at vi tog det skridt«, siger hun og 
slår fast, at hun ikke har nogen planer om at 
forkorte elevernes skoledage.

»Jeg tror, at børnene har rigtig godt af at 

være sammen med lærerne rigtig meget af 
deres tid«, siger hun

Ifølge den nye minister er det endnu for 
tidligt at sige, hvornår hun vil indlede sit 
inklusionsopgør og tage fat på kampen mod 
styreredskaberne. Først på sin dagsorden har 
ministeren i stedet bedt lærerformand Anders 
Bondo Christensen om at stable en række re-
gionale møder med Lærerforeningens lokale 
kredse på benene.

»Her skal jeg primært have input til, hvad 
vi så gør. Det er sådan, jeg starter«, siger 
hun. 
bje@folkeskolen.dk, ebm@folkeskolen.dk 

Minister lover   
mere frihed til  
lærerne og 
inklusionsopgør

•
 

  
  
  

 ungeforandrerverden
UNGE FORANDRER VERDEN er et materiale til  
udskolingen. Det beskriver Rasmus og Sofies 
møde med børn og unge i Rwanda. 
Unge, der aktivt kæmper for at forandre verden.
Materialet inspirerer til arbejdet med FN’s  
Verdensmål og Børnekonventionen og understøtter 
arbejdet med teknologiforståelse og kreativ digital 
formidling. 

Rasmus Brohave og Sofie Østergaard i Rwanda

WWW.UNGEFORANDRERVERDEN.DK

6
GRATIS 

undervisnings- 
materiale
støttet af 
Danida 

DET HAR HUN ALLEREDE GJORT
  Aflivet den tidligere ministers frihedsforsøg med 

hensyn til at give 75 skoler lov til at blive fritaget 
fra udvalgte regler. 12 skoler havde søgt om lov til 
at deltage i forsøget. 

  Underskrevet ghettopakken, som betyder, at  
forældre med børn i folkeskolen kan miste deres 
børnecheck, hvis deres barn har meget fravær. Og 
indført stopsprogprøver for elever i børnehave-
klasser samt sprogprøver for 1.-9.-klasseelever, 
der undervises i dansk som andetsprog, på de  
såkaldte ghettoskoler. 
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Ny økonomiaftale: Ingen ekstra milliard til lærerne
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Hvis du både er sulten, træt og tørstig, er 
det ikke nok med en flaske vand. Du skal 
også have mad og en lur, hvis du skal tilba-
ge på toppen. Og hvis klasselokalet er præ-
get af både dårlig luft, dårligt lys og larm, 
skal alle tingene være i orden, hvis eleverne 
skal præstere fuldt ud. 

Det er logisk nok. Men en endnu ikke 
offentliggjort undersøgelse fra DTU Byg an-
tyder, at når alle tre forhold – lys, luft og lyd 

– forbedres, kan man ikke bare lægge effek-
terne sammen. De forstærker også hinanden.  

»Vores undersøgelse er sådan set foran-
lediget af det evige problem ved at finansiere 
indeklimarenoveringer på skoler«, siger lektor 
Christian Anker Hviid fra DTU Byg. 

»Hvad skal man vælge: bedre luft, bedre 
lyd eller bedre lys? Hvad har mest effekt? 
Og så viste det sig på nogle af målingerne, 
vi foretog, at bedre lys og luft i kombination 
boostede resultatet. Det var overraskende. Vi 
håbede jo, at i bedste fald ville vi se, at effek-
ten af det ene ville blive lagt sammen med 
effekten af det andet, men i nogle af vores 
målinger gav det altså endnu mere«.

Byens Skole i Valby, hvor undersøgelsen 
er gennemført i fire klasser, er i én og samme 
ombæring blevet renoveret, så de har fået 
både bedre luft, lys og lyd.

»Det er et tre i ét-koncept, som har gjort 
renoveringen noget billigere, end hvis de tre 
ting skulle rettes separat«, siger Christian 
Anker Hviid. »Det er nærmest en halvering 
af prisen, i forhold til hvis de tre ting skulle 
installeres hver for sig. Det må da interessere 
kommunerne«. Forskere fra Danmarks Tek

niske Universitet (DTU) har 
påvist, at en gennemgribende 
indeklimarenovering har større 
effekt på koncentrationen end 
de individuelle dele.

Regeringen og KL har indgået en ny 
økonomiaftale, men den meget omtalte 
ekstra milliard kroner til lærerne, som ikke 
mindst fyldte i de politiske partiers ka-
taloger i valgkampen, kan lærerne kigge i 
vejviseren efter. Lærernes formand, An-
ders Bondo Christensen, glæder sig dog 

over, at den økonomiske aftale rummer 
et generelt løft på 1,7 milliarder kroner til 
kommunerne, samtidig med at den sidste 
rest af omprioriteringsbidraget fjernes, 
så kommunerne ikke hvert år starter for-
handlingerne med et negativt udgangs-
punkt på en halv milliard kroner. 

»Der er et generelt løft til kommunerne, 
og det kan også komme folkeskolerne til 
gavn«, håber Anders Bondo Christensen. 
I den nye kommuneaftale lægger regerin-
gen og KL desuden op til at foretage en 
evaluering af inklusionen i folkeskolen.

Effekten af frisk luft og godt lys 
i klassen forstærker hinanden

Foto: iStock/Pornpak Khunatorn

Læs også
Bedre lys => 12 procents fremgang i 
matematik
www.folkeskolen.dk/853164/ 
bedre-lys--12-procents-fremgang-i-
matematik

29. august 2019 | kl. 05.57
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30. august 2019 | kl. 13.17

Lærere har ikke tid til 
virksomhedsbesøg

Syv ud af ti lærere mener, at 
virksomhedsbesøg styrker 
elevernes læring. Men det er 
svært at finde tid og penge, 
viser en undersøgelse blandt 
300 naturfags- og mate-
matiklærere. Her angiver 82 
procent manglende tid som en 
forhindring for virksomheds-
besøg. Formand for undervis-
ningsudvalget i DLF Jeanette 
Sjøberg mener, at tallene bør 
skabe opmærksomhed. »Det er 
virkelig bekymrende. Det siger 
noget om presset på skolerne. 
Både på lærerne og på sko-
lerne, på skoledagen, på orga-
niseringen«, siger hun. 

5. september 2019 | kl. 05.42

SF til minister: God-
kend nu de ansøgninger 
om fritagelse for test

Mens regeringen stadig er i 
tænkeboks i forhold til de om-
stridte nationale test, presser 
Socialistisk Folkepartis under-
visningsordfører Jacob Mark for 
en afklaring for de kommuner, 
der har søgt om at blive fritaget 
for testene. »Den nye regering 
er jo vores venner, og de skal 
da lige have en chance for at 
finde deres ben, men nu synes 
jeg efterhånden, at der er ved at 
være gået lang tid, og jeg ved, at 
kommunerne går og venter på 
et svar«, siger han og oplyser, at 
han vil stille spørgsmål til under-
visningsministeren om sagen. 

29. august 2019 | kl. 10.50

Ekstraordinær DLF-kongres 
om lærernes arbejdstid  
i februar

Lærernes arbejdstidskommission afle-
verer sin rapport den 16. december. Der-
efter kan forhandlingerne om lærernes 
arbejdstid mellem KL og DLF gå i gang. 
Men først vil Lærerforeningen holde en 
ekstraordinær kongres den 5. februar, 
siger formand for overenskomstudval-
get i DLF Gordon Ørskov Madsen. Han 
fortæller også, at kredsformændene al-
lerede den 16. december – samme dag 
som offentliggørelsen – bliver indkaldt til 
møde og gennemgår konklusionerne. På 
dagen er der stormøde for tillidsrepræ-
sentanterne.

Endelig: Her er de nye faghæfter, 
der giver lærerne øget frihed

6. september 2019 | kl. 06.00

Slut med resultatløn  
til skoleledere i  
København

Københavnske skolelederes 
evne til at skabe ekstraordi-
nære resultater og fremgang 
på deres skoler er hidtil blevet 
belønnet med op til 60.000 
kroner om året i resultatløn. 
Men det er slut nu – for ord-
ningen har ikke haft nogen på-
viselig effekt. Derfor har kom-
munen nu i bred politisk enig-
hed besluttet ikke at videreføre 
ordningen, der blev indført i 
2010 efter stor mediefokus 
på, at mange elever forlod den 
københavnske folkeskole uden 
basale færdigheder i dansk og 
matematik.
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Aalborg Lærerforening er ikke i tvivl om, at 
kritikken af kommunens aftale med Teach 
First har båret frugt. Kredsformand Karsten 
Lynge Simonsen er godt tilfreds med, at en 
omstridt aftale mellem kommunen og den 
almennyttige forening Teach First Danmark 
om ansættelse af op mod 15 akademikere i 

lærerjob kun har udmøntet sig i ansættelse 
af tre Teach First-kandidater.

»Vi har en meget stor dimittendledighed i 
Aalborg lige nu. Derfor ser vi slet ikke beret-
tigelsen for Teach First i vores kommune. 
Lige nu oplever vi, at der kommer 120-130 
ansøgninger til enkelte stillinger«, siger han. 

Før sommerferien advarede Aalborg Læ-
rerforening om, at nyuddannede lærere fra 
professionshøjskolen UCN risikerede at tabe 
kapløbet om ledige lærerstillinger til aka-
demikere, der hjælpes ind i faget via Teach 
First. Men en opgørelse fra Aalborg viser nu, 
at kun tre Teach First-lærere er blevet ansat 
på kommunens skoler. 

»Der er nogle, der har lyttet. Jeg tror helt 
sikkert, at vores indsats har haft en effekt. 
Men jeg er ikke tilfreds endnu. Det er jeg 
først, den dag aftalen ikke længere findes«, 
siger Karsten Lynge Simonsen.

Aalborgs skolerådmand, Tina French 
Nielsen (Venstre), betragter det ikke som en 
fiasko, at aftalen foreløbig kun har ført til an-
sættelse af tre akademikere.

»Vi har hele tiden sagt, at hver gang der 
bliver slået et job op, så skal man tage den 
bedst kvalificerede. Her har vi så et tal, der 
viser, at der var tre, der passede til de ledige 
stillinger – og det er super fint. Vi har jo al-
drig lovet Teach First, at de skal have 15 an-
sat«, siger hun.  

Efter kritik i Aalborg:  
Kun tre akademikere  
ansat i lærerjob

27. august 2019 | kl. 06.00 

Lærerstuderende vil af  
med de akademiske  
konkurrenter

5. september 2019 | kl. 06.00 

To professionshøjskoler  
siger nej til Teach First  

Personer med akademisk baggrund har siden 2015 kunnet starte 
lærergerningen fra dag ét, samtidig med at de uddanner sig til læ-
rer på merit via organisationen Teach First Danmark. Det har ifølge 
forperson for Lærerstuderendes Landskreds Rasmus Holme Nielsen 
haft flere skadevirkninger. Derfor ser han ingen anden mulighed end 
at forsøge at lukke foretagendet: »I forsvaret af vores profession må 
vi bede ministeren om at kigge grundigt på det her og tilskynde til, at 
man lukker Teach First Danmark«, siger han. 

Teach First Danmarks nyuddannede akademikere kan ikke tage deres 
læreruddannelse i Aalborg. Professionshøjskolen UCN mener ikke, det 
er muligt at forene fuldtidstudier med et job på fuld tid for de flestes 
vedkommende. »Vi skal kunne stå inde for kvaliteten i uddannelsen, og 
det synes vi ikke, at vi kunne med det setup, de lagde frem for os«, si-
ger uddannelsesdirektør på UCN Peter Møller Pedersen. 
Også professionshøjskolen Via har takket nej til at samarbejde med or-
ganisationen Teach First. 

29. august 2019 | kl. 06.16 
T E M A  T E A C H  F I R S T

Foto: Thom
as Arnbo »Det provokerer vores medlem-

mer ude på arbejdspladserne, at 
det er den vej, man går som ar-
bejdsgiver, når vi nu har så mange 
ledige dimittender«, siger for-
mand for Aalborg Lærerforening 
Karsten Lynge Simonsen.
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29. august 2019 | kl. 11.32

Nu kan skoler blive  
certificeret i  
verdensmålene

Kommuner og organisationer 
kappes om at sætte FN’s ver-
densmål på skolernes skemaer. 
Men med den nye verdens-
målscertificering kommer ver-
densmålene ikke kun til at være 
en del af undervisningen. Vil 
man gøre sig fortjent til en certi-
ficering, skal både skolens ram-
mer, værdier og undervisning 
bære præg af verdensmålene. 
2030-skoler hedder det nye 
certificeringsprojekt, der er be-
regnet både til skoler, der allere-
de er godt i gang med at arbejde 
med verdensmålene, og til dem, 
der prøver det for første gang.

2. september 2019 | kl. 06.00

Omstridt lov om  
undervisning af  
flygtningebørn slog  
aldrig igennem

Kritikken haglede ned over den 
tidligere regering, da den sam-
men med kommunerne i 2016 
indgik en aftale om adgang til at 
undervise flygtningebørn uden om 
folkeskoleloven. I dag, mere end 
tre år efter at loven trådte i kraft, 
viser det sig, at frygten for en ny 
»discountskole« uden for folke-
skolelovens rammer var ubegrun-
det. Kun to kommuner, Varde og 
Hedensted, besluttede at benytte 
sig af muligheden. I dag er det kun 
Hedensted Kommune, der stadig 
bruger den særlige lov til at under-
vise flygtningebørn. 

 

MELD DIN SKOLE TIL 

Støt 
en god sag på 

skolernes

motionsdag
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DET ER GRATIS AT DELTAGE
Med Venskabsløbet kan dine elever løbe 
for meget mere end at få god motion.  
Der venter alle skolens elever masser af 
bevægelse, fællesskab og læring. Samtidig 
får eleverne mulighed for at hjælpe ud-
satte børn i Danmark og resten af ver-
den til et bedre liv. Blot ved at løbe en tur. 

Dét giver mening! 
 
Tilmeld jer på: 
redbarnet.dk/venskabsløbet

Danmarks Statistik: Lærere elsker lærere
Lærere topper listen over dem, som finder en partner 
med samme uddannelse. Kredsformand for Rødovre 
Lærerforening og medlem af hovedstyrelsen i DLF An
ders Liltorp mener, at det skyldes lærernes fælles drive 
for demokrati og dannelse. Han er selv gift med folke
skolelærer Maria Liltorp.
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INKLUSION OG CO-TEACHING  
KRÆVER ET NYT SYN  
PÅ ELEVERNE
Lærere skelner mellem den normale og den afvigende elev ud fra en forestilling om 
den ideale elev, skriver Janne Hedegaard Hansen i en ny bog om co-teaching. Men det 
mindset skal vi væk fra, hvis skolen skal lykkes med inklusion, argumenterer hun. 

T E K S T :  

H E N R I K  S T A N E K

F O T O : 

L A R S  J U S T

I årtier har lærere skelnet mellem almene elever 
og elever med særlige behov eller i vanskelige 
situationer. De sidste er typisk blevet skilt ud til 
specialtilbud, men det gør inklusionsdagsordenen 
op med. Derfor er lærere nødt til at ændre deres 

mindset, mener ph.d. og centerchef Janne Hedegaard Han-
sen fra Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge. 
Hun er aktuel med bogen »Co-teaching«, som udkommer 
i dag i DLF-serien »Pædagogisk rækkevidde«. Bogen byg-
ger blandt andet på hendes forskning i Californien, hvor 
hun i efteråret 2018 studerede skoler, som praktiserer 
co-teaching.

Du skriver, at lærere skelner mellem den normale og den 
afvigende elev ud fra en ikke tilsigtet konstruktion af »den 
ideale elev«, som er fagligt stærk, motiveret, koncentreret 
og aktiv i undervisningen. Hvorfor gør lærere det?

»Vi har brug for at kategorisere for at skabe orden, sy-
stem og overskuelighed. Vi skelner for eksempel mellem 
køn, alder og religion. Det er der ikke noget mærkeligt i. 
Samtidig har vi en forestilling om, at det er godt for børn 
med særlige behov, at vi spotter dem så tidligt som mu-
ligt, så vi kan sætte ind med støtte. Vi har i mange år skilt 
elever ud til individuelle, kompenserende løsninger i spe-
cialtilbud, og derfor er vi vant til at skelne mellem almene 
elever og elever med særlige behov. Det er en kæmpe ud-
fordring at ændre ved. 

Det tankevækkende og inspirerende i Californien er, at 
lærerne ikke problematiserer elevernes forskellighed. Cali-
fornien har mange forskellige kulturer, etniciteter og racer, 
hvor vi i Danmark historisk set er et homogent folk. Vi 
skal vænne os til både en større diversitet og at inddrage 
specialpædagogik i den almene undervisning frem for at 
give eleven med særlige behov et særligt tilbud uden for 
klasserummet. Det er den udfordring, de professionelle 
står med«.

Hvordan skifter lærerne syn på eleverne, så de undgår at 
betragte nogle af dem som afvigere?

»Lærerne må spørge sig selv, hvordan de tager den 
udfordring op, at løsningen ikke længere er at udskille 
elever til særlige tilbud. Den enkelte lærer skal være åben 
for at tænke anderledes og må sammen med sine kolleger 
arbejde med sin forståelse af eleverne. Samtidig skal sko-
lelederen bakke op ved at skabe forandringer i lærernes 
forestilling om eleverne. Men det handler ikke kun om, at 
lærerne skal tænke anderledes. De skal også have betin-
gelser, som gør det muligt for dem at møde elevernes for-
skellighed som et vilkår. Det er ikke viljebestemt, at nogle 
lærere har svært ved at skifte syn på eleverne, for når en 
lærer er alene om at løse inklusionsopgaven, kan jeg godt 
forstå, at hun tænker om en elev, at han ikke får det rette 
tilbud. Selve den måde, skolen er organiseret på, har ikke 
forandret sig, og det er nok der, vi skal begynde, for i dag 
er de rammer, der skal gøre det muligt at arbejde inklude-
rende, ikke til stede. 

Skolerne har ganske vist uddannet lærere til vejledere 
og rådgivere, og man forsøger at trække Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning (PPR) tættere på lærernes praksis, 
men det er stadig op til den enkelte lærer at omsætte 
vejledningen i praksis. Men man kan ikke overlade det til 
den enkelte lærer at løse opgaven alene i klasserummet, 
for det kræver forskellige fagligheder, kompetencer og vi-
den at håndtere elevernes forskellighed i undervisningen. 
Co-teaching er et bud på, hvordan det kan lade sig gøre, 
fordi det er en samarbejdsform, som aktiverer special-
pædagogikken i almen undervisning. Ikke parallelt, hvor 
læreren underviser klassen, mens speciallæreren tager sig 
af eleverne med særlige behov, men så de to lærere har et 
lige ansvar for alle 25 elever i klassen. Co-teaching kobler 
og transformerer almen pædagogik og specialpædagogik 
til inkluderende pædagogik, hvor elevernes forskellighed 
ikke skal løses, men håndteres. Derfor skal lærerne ar-

ALLE BØRN ER SÆRLIGEC O -T E AC H I N G
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HVAD ER  
CO-TEACHING?
 
•  Co-teaching kombinerer viden om fag og 

didaktik med specialpædagogisk viden og 
kompetence om børns individuelle situa-
tion og behov på en måde, så det kommer 
alle klassens elever til gavn. Der er ikke tale 
om kompenserende indsatser, der segre-
gerer eller stigmatiserer bestemte elever, 
men om at transformere specialpædago-
gikken ind i almen pædagogik, så den un-
derstøtter, at alle klassens elever kan være 
en del af fællesskabet.

•  I co-teaching både forbereder, gennem-
fører og evaluerer almenlæreren og fag-
personen med specialiseret viden under-
visningen sammen. Co-teacherne er altså 
ligestillede i forhold til at definere og løse 
opgaven i fællesskab, og de har et fælles 
og lige ansvar for elevernes læring. Hver-
ken almenlæreren eller speciallæreren kan 
gennemføre undervisningen uden den an-
dens faglighed, viden og kompetence.

 
•  Hvis alle tre komponenter – planlæg-

ning, undervisning og evaluering – ikke 
indgår i samarbejdet, er der ikke tale om 
co- teaching. Det er der heller ikke, hvis 
to almene lærere underviser sammen, el-
ler hvis klassen deles i to faste hold, som 
undervises i hvert sit lokale. Co-teaching 
forudsætter, at begge lærere er til stede, da 
det giver flere muligheder for at skabe den 
variation i undervisningen, der skal til for at 
imødekomme elevernes forskellige behov.

bejde med deres faglige selvforståelse og med deres 
mindset, så de får en anden tilgang til eleverne«. 

I Californien bruger lærerne udtrykket exceptionelle 
om elever i en vanskelig situation eller med særlige be-
hov, uanset om de er højt begavede, har et handicap, er 
syge, dyrker elitesport eller kommer fra familier med 
få eller mange resurser. Hvad er ideen med det?

»Jeg har taget udtrykket exceptionelle elever med 
i bogen, fordi det kan være en måde til at få øje på, 
hvordan vi kategoriserer eleverne og har forskellige 
forventninger til dem. Hvis forskellighed er et vilkår, 
giver det ikke mening at tale om særlige elever, for så 
er alle særlige. På en skole i Californien diskuterede 
man, hvorfor det ikke blev betragtet som et problem, 
når en elev var syg i en periode eller havde fravær på 
grund af elitesport, mens en elev med en diagnose blev 

opfattet som et problem. Som én sagde, så kan dygtige 
sportsudøvere også have udfordringer på grund af højt 
fravær. Ved at diskutere den problemstilling blev lærer-
ne bevidste om at forstå forskellighed som et vilkår«.

Hvilken betydning har det for tilrettelæggelsen, gen-
nemførelsen og evalueringen af undervisningen, at 
lærerne betragter elever med særlige behov som excep-
tionelle frem for som afvigere?

»Hvis man tager det ansvar på sig, at alle skal blive 
så dygtige, de kan, må man tage konsekvensen pæda-
gogisk og didaktisk og differentiere og skabe variation 
i undervisningen. Det kan man blandt andet gøre med 
stationsundervisning, hvor eleverne skal løse forskel-
lige opgavetyper i intervaller på blot 10-15 minutter. 
Danske lærere arbejder flere steder også med stationer, 
og det ligger netop i skolereformen, at eleverne skal 

Det er ikke viljebestemt, at 
nogle lærere har svært ved 
at skifte syn på almene 
elever og elever med sær-
lige behov. Lærerne skal 
også have betingelser, der 
gør det muligt for dem at 
møde elever med forskel-
lige behov, argumenterer 
Janne Hedegaard Hansen.

ALLE BØRN ER SÆRLIGE
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ALLE BØRN ER SÆRLIGE

opleve større variation i undervisningen, og det muliggør 
co-teaching. Nogle børn har brug for struktur, organisering 
og ensartethed. I Danmark styrer vi det med, at klokken 
ringer til frikvarter, og vi skifter mellem fagene, mens de 
i Californien skaber struktur med skift i undervisningen. 
Det er en anden måde at tænke struktur på, og jeg så ingen 
elever, som ikke kunne håndtere det, dels fordi det er så 
velorganiseret, dels fordi eleverne kender strukturen med 
jævnlige skift«.

Co-teaching er et bud på, hvordan man kan få lærere med 
specialpædagogiske kompetencer ind i klassen, men man kan 
vel ikke bare sige til lærerne, at nu skal de arbejde sammen?

»Nej, det kræver, at skolelederen leder lærernes flerfag-
lighed og samarbejde og skaber følgeskab til en fortælling 
om, at elevernes forskellighed ikke skal løses. Det er et 
vilkår, som skal håndteres, og svaret er ikke bare, at læ-
rerne må tage sig sammen, for det tager lang tid at lære at 
co-teache. Der er ingen uddannelse at få, så det kan være en 
god ide med kurser på skolen, og ellers handler det ud over 
faglig ledelse om coaching og sparring. Co-teaching foregår i 
et samarbejde, og et samarbejde skal være innovativt, så det 
skaber forbedringer, ellers er det ligegyldigt«.

Ifølge en distriktsleder i Los Angeles er det svært at skabe 
inkluderende læringsmiljøer ved hjælp af co-teaching, hvis 
kun to ud af 25 elever adskiller sig fra flertallet. Hvorfor 
siger han det?

»I co-teaching forbereder lærerne sig sammen, og de 
underviser og evaluerer sammen, så det er en dyr arbejds-
form. Derfor må skolelederen vurdere, hvornår behovet er 
størst. Flere sagde til mig, at cirka 30 procent af eleverne 
skal have særlige behov, ellers kan co-teaching ikke betale 
sig. En anden pointe var, at hvis der kun er to elever med 
særlige behov i klassen, bliver undervisningen tilrettelagt 
ud fra majoriteten. De to elever fylder for lidt, mens det er 
svært at se bort fra otte elever med særlige behov.

At de co-teacher i USA, skyldes ikke, at de har flere mid-
ler end os. Nok snarere færre. Man kan selvfølgelig sige, 
at forandring altid kræver resurser, men primært handler 
det om at omorganisere på mange niveauer på kommunalt 
plan og anvende kompetencer, viden og medarbejdere 
på en smartere måde. I en kommune skal lærere fra spe-
cialklasser og specialskoler ind at arbejde i klasserummet 
sammen med lærerne i almenskolen. Det samme skal de 
interne og eksterne resursepersoner som for eksempel 
PPR-medarbejdere«.

FEM FORMER FOR CO-TEACHING
 

De amerikanske professorer Lynne Cook og Marilyn Friend peger på fem former for co-teaching:

➍
Stationsundervisning, hvor eleverne 
skifter mellem forskellige aktiviteter 

på tre til fem stationer.

➎
Teamundervisning, hvor lærerne undervi-
ser sammen. For eksempel forklarer den 
ene et nyt emne, mens den anden visua-
liserer det for at gøre det mere konkret. 

➊
Den ene lærer underviser, mens 

den anden assisterer, for  
eksempel ved at gøre klar til  

næste aktivitet.

➋
Alternativ undervisning, 

hvor eleverne deles op i en 
lille og en stor gruppe.

➌
Parallelundervisning, hvor 

eleverne deles i to lige store 
hold. Der er tre måder at  

arbejde parallelt på: 
 
 
 
 

A. Lærerne underviser i det 
samme stof på samme måde. 

B. Lærerne underviser i det 
samme indhold på to forskel-
lige måder og bytter hold ef-

ter et aftalt tidsrum. 
C. Lærerne underviser i for-

skelligt indhold og bytter 
rundt efter et aftalt tidsrum.

C O -T E AC H I N G
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Du slår et slag for, at det ikke kun er skolen, som har et ansvar for, 
at inklusion lykkes, men at den enkelte elev skal lære at forpligte sig 
på fællesskabet, selv om han er forskellig fra de fleste. Hvorfor det?

»Hvis man alene giver eleven en ret til inklusion, lægger man 
hele ansvaret på fællesskabet, men alle er nødt til at tilpasse sig i 
en eller anden grad for at blive en del af samfundet. Man er også 
nødt til at følge reglerne, hvis man spiller fodbold. Man kan så 
ændre lidt på reglerne, så flere kan være med, så man skal lære 
eleverne at magte at være en del af fællesskabet. Det er lærerne 
dygtige til i USA. Her siger de ikke: ’Jeg kan se, at du sidder uroligt 
på stolen, løb en tur i skolegården’, for en ’lufter’ har intet med 
aktiviteterne i klassen at gøre. I stedet beder læreren eleven om at 
hjælpe med at dele stilehæfter ud, eller hun gør en tur i skolegår-
den til en fælles aktivitet. På den måde 
får eleven både en pause og bliver inte-
greret i det, der foregår i klassen.

Det har vi ikke tilstrækkeligt fokus på 
i en dansk sammenhæng, men et fælles-
skab fungerer netop, fordi vi har noget 
til fælles. Derfor skal alle elever lære at 
forpligte sig, og det er en pædagogisk 
opgave, danske lærere gerne vil arbejde 
med, fordi de ser dannelse og socialise-
ring som en af skolens opgaver.

De skoler, der arbejder med co-teaching 
i Californien, udskiller ikke nogen. De hånd-
terer dem. Jeg tænkte indimellem: For hvis 
skyld er det, at en elev med for eksempel 
spastisk lammelse er i en almen klasse? Er 
det for elevens egen skyld eller for vores 
samvittigheds skyld? Når jeg spurgte til det, 
fortalte både den handicappede elevs for-
ældre og de andre forældre, at inklusion er 
vigtigt i forhold til at være medborger i sam-
fundet. Det kan godt være, at den spastisk 
lammede ikke lærer så meget som de andre i klassen, og han får 
måske heller ikke et job, men han kan bedre indgå i civilsamfundet, 
når han har haft samme opvækst som alle andre. 

Det er tankevækkende at se almene børn lege naturligt med 
børn uden sprog og børn, som er blinde eller sidder i kørestol, i 
frikvartererne. Der findes ikke én måde at løse inklusionsopgaven 
på, men co-teaching er et bud, og når de kan lykkes med det i Cali-
fornien, kan vi også«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

GRATIS BØGER TIL LÆRERE
DLF indgik i 2016 et samarbejde om at udgive en række bøger i serien »Pædagogisk 
rækkevidde« med Aarhus Universitetsforlag og Frie Skolers Lærerforening. Bøgerne 
formidler forskning og giver undervisere ny faglig viden, som de kan bruge i deres 
hverdag og praksis som lærer. 

DLF-medlemmer kan downloade bøgerne via Min side på dlf.org (kræver login med 
NemID). 

»Der fin-
des ikke 
én måde 

at løse inklusions-
opgaven på, men 
co-teaching er et 
bud«.
Janne Hedegaard Hansen, 
ph.d. og centerchef

Giv dine elever en sjov 
og lærerig lejrskole.
Glæd jer til:

•  Gratis rejse til Bornholm

•  Sjove læringsmuligheder i den 
fl otte natur med alt fra busture 
til rappelling

•  Samarbejdsøvelser, som styrker 
klassens sammenhold

•  Skønne lejrskolesteder med 
swimmingpool og mange 
aktivitetsmuligheder

Bornholm

Ring nu: 56 95 85 66
www.lejrskolebornholm.dk

lejrskole@teambornholm.dk
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Dorte Lange og 
Morten Kvist 
Refskov går begge 
efter at blive DLF’s 
nye næstformand, 
når der er valg på 
kongressen i næste 
måned.

D L F - F O R M A N D S K A B

FØR KAMPVALG I DLF: 

FULDT HUS TIL  
DEBATMØDE
DLF’s nuværende næstformand, Dorte Lange, og  
hovedstyrelsesmedlem og kredsformand Morten Kvist Refskov 
kæmper om pladsen som næstformand i DLF. Folkeskolen  
tog med til den første valgdebat i Silkeborg. 
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T E K S T :  

M A R I A  

B E C H E R  T R I E R  

F O T O :  

T O R  

B I R K  T R A D S
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 Hvad skal DLF have særlig bevågen-
hed over for den kommende tid? 
Hvordan skal DLF udvikles? Kan 
lærerkredse blive for små? Spørge-

lysten var stor, da Silkeborg Lærerforening 
var vært for den første af syv valgdebatter 
frem mod næstformandsvalget på Danmarks 
Lærerforenings kongres i København i 
oktober. Omkring 60 kongresdelegerede var 
mødt op. Først fik hver kandidat lov til at 
uddybe de valgoplæg, som findes på deres 
hjemmesider. 

DLF’s nuværende næstformand, Dorte 
Lange, lagde ud og forklarede, at DLF siden 
2013 har involveret tillidsvalgte og medlem-
mer på alle niveauer og har bevaret sammen-
hængskraften i foreningen på trods af mange 
udfordringer. Hun understregede, at lige nu 
har lærerne fået mere politisk medvind, og at 
det åbner nye muligheder for DLF. Derfor er 
det vigtigt, at alle tænker sammen. 

»Hvis vi kan det, så kan vi også udnytte 
alle de nye muligheder. Det er vi nødt til, 
for situationen skifter hele tiden. Og lige nu 
skifter den til det bedre«, sagde Dorte Lange 
og viste på en PowerPoint, hvordan der i den 
nye regerings forståelsespapir bliver citeret 
fra DLF’s overenskomstaftale. 

»Der er mulighed for at få lærerne ud af 
konkurrencestatens kløer«, konkluderede hun 
og fremhævede, at hun som næstformand har 
været med til at gøre DLF synlig i medierne:

»Der er flere, der ved, hvem der er næst-
formand i DLF, end i mange andre fagforenin-
ger«, sagde hun. 

Udfordreren fra Ballerup
Kredsformand i Ballerup og hovedstyrelses-
medlem Morten Kvist Refskov introducerede 
sit kandidatur med, at han efter fire år i ho-
vedstyrelsen ikke altid har følt, at han er kom-
met igennem med de visioner, han har haft. 

»Hvis man ikke får det igennem, man tror 
på, så må man byde sig til, og så må man se, 
om tilstrækkeligt mange også er enige i, at man 
skal have posten«, sagde han og understrege-
de, at DLF er på rette vej: »Vi er lykkedes med 
meget. Men jeg mener, at vi kan opnå mere«. 

Som næstformand vil Morten Refskov 
gerne være et internt bindeled mellem kred-
sene og DLF centralt: »En næstformand i 
Danmarks Lærerforening skal først og frem-
mest påtage sig et ansvar for at bygge bro i 
foreningen. Jeg synes, det er enormt vigtigt, 
at man som næstformand tager et ansvar for 

foreningens udvikling og interesserer sig ind-
gående for kredsenes arbejde«.

Tid til arbejdstidsforhandlinger
Efter præsentationen kom der spørgsmål fra 
tilhørerne. »Er der nogle områder, som kal-
der på særlig bevågenhed?« lød et af de første 
spørgsmål. Begge kandidater kom ind på de 
kommende periodeforhandlinger mellem KL 
og DLF om en ny arbejdstids-
aftale. 

»Du stiller dig op som en kri-
tisk røst. Men hvad er det, du vil 
gå efter? Hvad er det, du vil gøre 
anderledes?« spurgte en af mø-
dedeltagerne Morten Refskov. 
Han vil allerhelst have en central 
aftale med resursebindinger, 
men han mener også, at DLF 
må anerkende, at der er både et 
centralt og et decentralt niveau.

»Man skal ikke underkende 
den styrkeposition, som kred-
sene har mange steder, og at 
der skal ligge reel indflydelse 
derude. Jeg vil vove at påstå, at 
vi på den korte bane kan være 
tvunget til at se bort fra en cen-
tral resursebinding. Jeg ville øn-
ske, at vi kunne få et landsdæk-
kende undervisningsmaksimum, 
men det bliver af mange årsager 
rigtig svært lige nu«, lød det fra 
Morten Refskov, som gav eksem-
pler på, hvad en arbejdstidsaf-
tale så kunne indeholde: 

»Det kunne være noget om 
kredsens og tillidsrepræsentan-
tens beføjelser, det kunne være 
noget med at forhandle forskel-
lige forhold decentralt. Men det svære her er, 
hvad er tilbagefaldet, hvis man ikke kan blive 
enige? Vi bliver nødt til at kigge på, om der 
kunne være et centralt organ bestående af 
parterne, der kunne rykke ud, hvis man ikke 
kan lande de lokale forhold«. 

På spørgsmålet om, hvad der skal have 
særlig bevågenhed i den kommende tid, pe-
gede Dorte Lange på de periodeforhandlinger 
om arbejdstid mellem DLF og KL, som begyn-
der i det nye år: »Det er vores chance for at 
lande en arbejdstidsforhandling for lærerne 
uden at være badet i blitzlys. Vi har en mulig-
hed for at få skabt noget, som vi kan tage med 
i overenskomsten. Vi går efter en omvendt 

2013. I 2013 blev vi med vilje skubbet ud på et 
sidespor, hvor der ikke var nogen, der snak-
kede med os. Nu er det helt omvendt«, sagde 
hun og roste de mange arbejdstidsaftaler, 
som kredse og kommuner har forhandlet sig 
frem til. 

»Vi er ved at samle de resultater ind. Vi er 
ved at kortlægge de aftaler, I har, for at se, om 
der er noget at spille ind med. Noget af den 

varmen op til forhandlingerne 
er, at vi skal påvirke opinionen, 
så meget vi kan, om, hvad det 
er, lærerne kan gøre for det her 
samfund, hvis de får mulighed for 
det«, sagde Dorte Lange. 

Tæt på medlemmerne
Flere spurgte ind til DLF’s orga-
nisation. Morten Refskov mente, 
at lærerkredse kan blive for små. 
Men han kan også godt lide tan-
ken om, at der er en kreds per 
kommune. 

»Men der er vi ikke. Vi står i 
en situation, hvor nogle er lagt 
sammen allerede. Så jeg vil ikke 
afvise kredssammenlægninger – 
heller ikke i hovedstadsområdet 
– men jeg vil sige, at der er veje 
til at løse udfordringerne uden 
kredssammenlægninger«, sagde 
han og foreslog blandt andet en 
økonomisk udligning, admini-
strationssammenlægninger og 
fælles sagsbehandling som mu-
ligheder. 

Dorte Lange har tidligere 
været kredsformand i Søllerød 
Lærerforening – som senere blev 
til Rudersdalkredsen. Hun har 

også haft ideen om, at en lærerkreds per kom-
mune var det bedste, men hun synes også, at 
det fungerer godt de steder, hvor kredse er lagt 
sammen. Hun fortalte, at man i hovedstyrelsen 
arbejder i flere spor for at sikre, at også små 
kredse har et højt serviceniveau. 

»Et af de spor er, at vi trækker nogle sags-
behandlingsemner ind i hovedforeningen«, 
sagde hun og understregede, at foreningen 
fremover bliver nødt til at prioritere kræf-
terne: »DLF har færre resurser, fordi der er 
færre lærerstillinger i skolen, og opgaven bli-
ver nok ikke mindre apropos vores diskussion 
om arbejdstid«. 
mbt@folkeskolen.dk 

VALG TIL 
DLF-FOR-
MANDSKAB
  Lærerforeningens for-

mandskab er på valg 
blandt de kongres-
delegerede på DLF’s 
kongres i København 
den 1.-3. oktober. 

  Foreløbig har nuværen-
de næstformand Dorte 
Lange og udfordreren, 
kredsformand i Balle-
rup og hovedstyrelses-
medlem Morten Kvist 
Refskov, meldt sig som 
kandidater til næstfor-
mandsposten. Nuvæ-
rende formand Anders 
Bondo Christensen er 
p.t. eneste kandidat til 
formandsposten. 

  Frem mod kongressen 
stiller næstformands-
kandidaterne op til 
valgdebat på i alt syv 
møder for de kongres-
delegerede.
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For 100 år siden, den 19. september 1919, blev 
det lovfæstet, at mandlige og kvindelige læ-
rere – og alle andre offentligt ansatte – skulle 
have samme løn for samme arbejde. Det kan 
vi i høj grad takke lærer Thora Pedersen for. 
I to år kæmpede hun i statens lønningskom-
mission – som den eneste kvinde sammen 
med 20 mænd. 19 af dem gik ind for uligeløn 
eller, som det hed, »løn efter køn«, mens hun 
argumenterede for lige løn for lige arbejde. 

Hun vandt. Men modstanden både i kom-
missionen og i Danmarks Lærerforening 
(DLF) var voldsom. Ja, foreningen var ved at 
knække midtover på grund af uenigheden. 
Men Thora Pedersen kæmpede tålmodigt 
og med politisk tæft. I kommissionen mente 
man(d), at »Kvindelige Tjenestemænd ikke 
stod Maal med deres mandlige Kolleger i 
Tjenesteydelser«, og at mændene derfor 
skulle have højere løn end kvinderne, fordi 
»Arbejdet kræver et vist Maal af Dannelse og 
Kundskab«. 

Thora Pedersen var medlem af Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse. Formanden, 
Hans Svane, gik også ind for ligeløn, men 
mange andre var imod. Han ønskede, at 
Thora Pedersen skulle repræsentere DLF i 
lønningskommissionen. Hun svarede, at hun 

ikke ville være den eneste repræsentant for 
DLF, for »det vilde være en umulig Stilling«. 
Resultatet blev, at DLF fik to medlemmer i 
kommissionen, så Thora Pedersen kunne 
arbejde for ligeløn, og landsbylærer Carl Dige 
kunne arbejde for løn efter køn. Som han 
skrev i Folkeskolen: »Vi Mænd maa samle vore 
Energi om at faa vores egen Stilling hævet saa 
meget som muligt under henvisning til, hvilke 
Krav der stilles os som Forsørgere og Stiftere 
af Hjem, og saa lade Kvinderne selv om, hvor 
højt de stiller deres Krav«.  

»En Kommunelærerinde fra Ålborg«
»20 Mænd var medlemmer af den Kom-
mission – og hvilke Mænd«, skrev Thora 
Pedersen. »De forekom mig som rene Gi-
ganter. For hvem var jeg, en Kvinde – en 
Kommunelærerinde fra Ålborg, som ikke 
engang havde sin Organisation DLF i Ryg-
gen, for den gik imod det, jeg gik ind for«. 
Og ganske rigtigt: Det var op ad bakke i DLF. 
Formanden fik ganske vist hovestyrelsen med 
på et forslag om ligeløn med et »forsørgertil-
læg«, som skulle lægges til grundlønnen – 
uanset om forsørgeren var mand eller kvinde. 
Men det ophidsede ganske mange mænd. Det 
ville »skade Lærernes sociale Anseelse«, og 
det var »et sørgeligt Udslag af den fortvivlede 
Kvindebevægelse«, lød anklagerne på et for-
eningsmøde. »Gammeljomfruforslag« blev der 
råbt fra salen, da Thora Pedersen talte. 

Fra hendes hjemby modtog DLF bagefter 
to resolutioner. En fra 57 lærerinder, der 
støttede princippet, hvor »lige Løn for lige 

Lærer og skoleleder Thora Pedersen kæmpede for ligestilling 
med et forslag om lige løn for lige arbejde i folkeskolen. Men mange 
mænd strittede imod, for det ville skade lærernes sociale anseelse, 
mente de. 

Hun sejrede  
– ene kvinde  
mod 20 mænd 

Illustration: Peter Berke

KRONIK
THORKILD THEJSEN,  
PROJEKTLEDER FOR LÆRERPROFES-
SION.DK, TIDLIGERE CHEFREDAKTØR 
FOR FAGBLADET FOLKESKOLEN

Arbejde var Grundlaget«. Og 
en fra 62 købstadslærere, der 
argumenterede for, at mænd skulle 
lønnes højere på grund af værnepligten og 
enkeforsørgelsen. Og fordi »Lærerindernes 
Arbejdsevne som Regel ikke staar Maal med 
Lærernes«. Stemningen var så ophidset, at 
Hans Svane måtte sætte sin stilling ind på at 
støtte hendes plads i lønningskommissionen. 
Til kritikerne svarede Thora Pedersen selv, 
at hun ud over at repræsentere de 4.000 

E000619-0021 p28-29_FS1519_Kronik.indd   28 09/09/2019   12.37



 

KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.

F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 9  /  29 

en stor pengegave fra taknemmelige kvinder 
i Danmark, Norge og Sverige. I DLF blev hun 
derimod nærmest skrevet ud af historien. 

Da foreningen i 1974 fyldte 100 år, udgav 
man en jubilæumsbog. Her fortælles der, at 
Carl Dige »sammen med foreningens anden 
repræsentant, lærerinde Thora Pedersen, 
Ålborg«, udførte »et stort arbejde for at løse 
de mange problemer af lønmæssig art, som 
lærerne havde«. Og det forklares, at »proble-
merne var særlig vanskelige, fordi de forskel-
lige medlemsgrupper langtfra var enige om, 
hvilke principper der skulle lægges til grund 
for lønfastsættelsen«. Forkert er det jo ikke, 
men det er – pænt sagt – en noget forkortet 
version. 

Nummer tre ud af ti søskende
Hvem var hun da, denne stærke kvinde? 

Thora Marie Frederikke kom til verden i 
1875 som nummer tre i en søskendeflok på 
ti. Moren, Karen Marie Andersen, passede 
børn, mand, hus og have, og faren, Niels Pe-
dersen, var førstelærer i Øster Hurup. Men 
det var ikke hans skyld, at Thora uddannede 
sig til lærer. Sønner skal have uddannelse, 
døtre skal lære »huslige Sysler«, mente han, 
og »Lærere skal kunne regne, men Kvinder 
kan nu engang ikke regne«. Så det var meget 
mod farens vilje, at Thora rejste til Køben-
havn, hvor hun i 1900 tog lærerindeeksamen 
fra Natalie Zahles Kvindeseminarium. 

Hermed begyndte en imponerende pæ-
dagogisk, ligestillings-, fag- og partipolitisk 
karriere. Efter et år som lærer i Grenå arbej-
dede Thora Pedersen i Aalborg til 1945. Hun 
var meget optaget af at udvikle undervisnin-
gen af de yngste elever og studerede derfor 
Maria Montessoris ideer. I 1909-10 gik hun 
på Statens Lærerhøjskole, og fire år efter 
besøgte hun Montessoriskolen i Rom. Hun 
studerede småbørnsundervisning i Sverige 
og besøgte skoler i både Canada og USA.

I 1929 blev Thora Pedersen skoleinspek-
tør ved Østmarkens Skole i Aalborg. Hun fik 
stillingen mod den socialdemokratiske borg-
mesters ønske, men samme partis undervis-
ningsminister, Frederik Borgbjerg, pegede 
på Thora Pedersen, så hun endelig kunne 
avancere efter i 13 år at være blevet sorteret 
fra. En skolekommissionsformand og præst 
forklarede hende hvorfor: »De har ikke den 
Kvalifikation, som jeg anser for at være nød-
vendig. De er ingen Mand«. 

Thora Pedersen var skoleleder i 16 år; 
hun reformerede begynderundervisningen, 
gennemførte aktiviteter, der kunne lette 
overgangen fra hjem til skole, og støttede 
lærere, der ville indføre friere arbejdsformer. 

I 1919-23 var hun medlem af Den Store 
Skolekommission, hvor hun argumenterede 
for opprioritering af de praktiske fag. Hun 
sad i Radikale Venstres hovedbestyrelse og 
var i en periode medlem af byrådet i Aal-
borg. Hun var aktiv i Dansk Kvindesamfund 
og blev i 1945 udnævnt til æresmedlem. Fra 
1916 til 1929 var Thora Pedersen medlem af 
DLF’s hovedstyrelse. I hendes første valgop-
læg stod der, at hun ville arbejde for »Kvin-
ders Ligestilling med Mænd«. Det levede hun 
i høj grad op til. 

lærerinder i DLF også repræsenterede 
Københavns Lærerindeforening og andre 

kvindelige tjenestemænd. 
I september 1919 kom så sejren, da 15 af de 

21 kommissionsmedlemmer stemte for Thora 
Pedersens forslag. Hun havde givet sig på ét 
punkt, som betød, at kun forsørgere skulle 
have dyrtidstillæg. Men Thora Pedersens 
indsats betød, at princippet om ligeløn for 
lige arbejde blev lovfæstet. Dansk Kvinde-
samfund holdt en sejrsfest, og senere fik hun 
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Folkeskolernes 
økonomi skal  
forbedres

424 lærere er indtil videre blevet afskediget i 
2019 på grund af besparelser i kommunerne. 
Det er slemt nok i sig selv. Desværre er faldet 
i lærerstillinger betydeligt større end de 424, 
da en række lærerjob ikke er blevet genbesat 
hen over sommeren i forbindelse med for 
eksempel pensionering og jobskifte. Konse-
kvenserne er tydelige rundtom på landets 
folkeskoler. 
     Skolerne skal fortsat løse den samme 
opgave, og det betyder helt konkret, at den 
enkelte lærer får flere opgaver oven i de alt 
for mange opgaver, der er i forvejen. Det 
belaster arbejdsmiljøet, og det har negative 
konsekvenser for den enkelte lærers mulig-
hed for at levere undervisning af den kvalitet, 
som eleverne har krav på.  

Det er desværre ikke kun i 2019, at vi ser 
et markant fald i lærerstillinger i folkeskolen. 
I perioden 2009-2018 er der nedlagt 8.578 
lærerstillinger. Alt tyder derfor på, at vi med 
udgangen af 2019 runder et fald i lærerstil-
linger på 9.000. 

Det er helt åbenlyst, at et fortsat fald i 
lærerstillinger på ingen måder kan fortsætte. 
Tværtimod er der brug for, at vi får vendt 
tendensen, så vi kan være med til at under-
støtte en fortsat udvikling af folkeskolen. 

Derfor er det også positivt, at vi nu fra 
flere sider ser en forståelse for problemet. I 
det politiske grundlag for den nye socialde-
mokratiske regering er følgende formuleret: 
»Der er brug for et tæt samarbejde om at 
sikre folkeskolen de nødvendige rammer og 

resurser, så lærerne kan give alle elever en 
undervisning af høj kvalitet«. 

Regeringen og KL har netop indgået en 
aftale om kommunernes økonomi for 2020. 
Aftalen giver kommunerne flere penge i 
2020, og samtidig afskaffes det såkaldte mo-
derniserings- og effektiviseringsbidrag, som 
reelt blot har været en automatisk reduktion 
af de kommunale budgetter. Aftalen mellem 
regeringen og KL er derfor et skridt i den 
rigtige retning i forhold til at forbedre den 
kommunale økonomi, herunder folkeskolens 
økonomi. 

Vi mangler dog fortsat at se den helt kon-
krete udmøntning af regeringens politiske 
grundlag. Den udmøntning kan meget pas-
sende komme med den finanslov, som skal 
forhandles på plads i den kommende tid, og 
som vi derfor arbejder på at få indflydelse på. 

›  Helle Rahbek 
lærer, PLC-vejleder og 
pædagogisk konsulent

Alt tyder på, 
at vi med  
udgangen af 
2019 runder 
et fald i lærer-
stillinger på 
9.000. 

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ- 
OG ORGANISATIONSUDVALGET 
I DLF »Forsvandt den gode gamle 

rolle som skolebibliotekar, da 
Bekendtgørelsen om folkesko-
lens pædagogiske læringscentre 
trådte i kraft i 2014?

Ja, set fra mit perspektiv 
blev bibliotekarens rolle som 
børnelitteraturformidler skubbet 
i baggrunden til fordel for en 
større vejlederrolle i forhold til 
kolleger og skolens udvikling. Jo-
vist, vi har stadig en opgave i at 
fremme elevernes læring og triv-
sel, men der står ingen steder 
i bekendtgørelsen, at der skal 
være et skolebibliotek under de 
pædagogiske læringscentre.

Jeg er uddannet skolebiblio-
tekar i 2003, og ja, jeg kalder 
mig stadig skolebibliotekar. Og 
jeg er stolt af det. Det kan godt 
være, at betegnelsen mere eller 
mindre forsvandt med bekendt-
gørelsen, og vi er blevet til læ-
ringsvejledere, PLC-vejledere, og 
hvad vi nu eller benævnes. Men 
for mig er den ’gamle’ skolebib-
liotekarrolle stadig en vigtig del 
af skolens hverdag«. 

Er skole-
bibliotekaren 
død?

BLOGINDLÆG:

Læs hele blogindlægget  
på folkeskolen.dk/871916

E000619-0021 p30-31_FS1519_Debat.indd   30 09/09/2019   13.32



 

Sommerferiekufferten,  
der skabte eksklusion

›  Lotte Schmidt-Thomsen  
lærer

Før sommerferien fik skolebørn en ferie-
kuffert med hjem. Opgaven lød: Fyld den 
med dine ferieminder. Umiddelbart en 
uskyldig opgave, men nej!

Den rolige og tidsløse ferie blev ud-
konkurreret til fordel for den oplevelses-
rige og kommercielle kultur, og i klasse-
værelset skabte opgaven eksklusion.

For børns ferieminder bliver redu-
ceret til at skulle dokumenteres med 
farvestrålende og glittede brochurer og 
billetter eller udprintede billeder som 
dokumentation for at have været på det 
rigtige sted. Til brug i et udstillingsvindue 
om: Hvilke ferieminder har du? Eller et 
lag dybere: Hvordan ser dine forældres 
økonomi, tid og overskud ud? 

I opgaven ligger to problemer.
Det første problem er eksklusion 

af børn i klassens fællesskab, hvor alle 
ellers skal inkluderes. Med feriens ud-
stillingsvindue sker inklusionen ikke! I 
stedet sker der en eksklusion af børn, 
som ikke kan dokumentere en ferie med 
betalte oplevelser og billetter til diverse 
forlystelsesparker.

En form for bevis, hvor barnet ikke 
kan bevise feriens bedste legeaftale, rol-
leleg med søskende eller dagen i nattøj. 
Alle oplevelser, som er vigtige for barnet 
og dets udvikling, nemlig en pause med 
ro, men uden glitter og farver.

Det andet problem er inddragelse af 
skole i ferien.

Når vi holder ferie, skal vi holde fri. Vi 
skal glemme, at vi er skolebarn, lønarbej-
der eller noget tredje. At holde fri bliver 
vigtigt, for det er i pausen, at hjernens 
og kroppens brikker skal have tid og rum 
til at falde på plads. Vi voksne ved, at 
det ikke gavner os at tjekke mails eller 
på anden vis være koblet op på arbejde i 
løbet af ferien, for så holder vi ikke fri – 
fri i krop og sind! Anderledes er det ikke 
for de små.

Hvad er det gode argument for denne 
opgave?

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.
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Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,billige 
studieture til Tyskland 

fra kr. 665,-

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

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

725,-  685,-  895,-

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

2.586,-  1.615,-  2.298,-

BERLIN

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

765,-  820,-  995,-

HAMBORG

MÜNCHEN

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

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

UKULELE MED DET HELE 
med Kim Barkenskjold Andersen

På dette Musik Før Ni kursus skal vi spille 
ukulele, spille stavspil, spille percussion, 
synge og danse. Det kræver ingen for-
kundskaber, at deltage.

Målgruppen er dig, der underviser i 
2.-5. klasse, eller dig der gerne vil lære 
ukulelen og dens muligheder at kende. 
Dansesangene egner sig til aldersgrup-
pen 5-12 år.

TIDER OG STEDER
Fredag d. 1. november 2019 kl. 9:30-15:30 
Lejre Musikskole, Skolevej 12, 4330 Hvalsø 
(tilmeldingsfrist 11.10.19)

Lørdag d. 9. november 2019 kl. 9:30-15:30 
Østjylland, sted fastlægges snarest 
(tilmeldingsfrist 18.10.19)

PRISER 
Medlemmer af Musik Før Ni:  670 kr. 
Ikke medlemmer:  970 kr. 
Studerende:  370 kr.

Prisen er inklusiv frokost og bogen:  
”Ukulele med det hele”.

Info og tilmelding på www.musikforni.dk
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» M I N  S Ø N  K A N  I K K E  M Æ R K E , 
AT  H A N  S K A L  P Å  T O I L E T T E T«

T E K S T :   

H E L L E  L A U R I T S E N

 

I L L U S T R A T I O N :   

A N N E - S O P H I E  H E L G E R

I N KO N T I N E N S
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Der er utrolig 
meget skam og 
skyld forbundet 
med at have et 
barn, der er  
inkontinent.  
Sådan bør det 
ikke være.
Norma Thomsen,
mor til dreng med inkontinens

Norma Thomsen ville i dag ønske, at hun tidli-
gere havde fået kontakt til en inkontinenskli-
nik og havde accepteret at behandle sin søn 
for forstoppelse, selv om hun godt vidste, at 
forstoppelse ikke var hans problem.

»Jeg havde modstand mod det råd, men jeg har fundet 
ud af, at når tarmen er tømt, så hjælper det min søn til at 
mærke, når han skal tisse. Men på det tidspunkt var jeg 
helt ødelagt over problemet og vidste slet ikke, hvad jeg 
skulle gøre«, fortæller hun.

Hendes søn, som nu går i 2. klasse, har stadig proble-
mer med at mærke, hvornår han har brug for at komme 
på toilettet, men det er gået utroligt meget fremad siden 
han begyndte i børnehaveklasse. Dengang havde han 
beskidte bukser med hjem fra skole næsten hver dag. Det 
seneste halve år er det kun sket tre-fire gange. 

Drengen har blandt andet fået sit »eget« toilet på sko-
len. Her hænger en pose med skiftetøj, og her kan han få 
ro til at gå på toilettet.

»Det er et af de vigtigste råd: Respekter barnets behov 
for privatliv, og hav fuldkommen tillid til, at barnet ikke 
tisser eller har afføring i bukserne med vilje. Det er så vig-
tigt at hjælpe barnet uden at lægge nogen form for skyld 
eller skam på barnet«, siger Norma Thomsen.

Familien har fået hjælp fra inkontinensklinikken 
»Teddy« og fra skolen. Især skolens indsats har været afgø-
rende. Klasselæreren kender selv til at have et barn, der 
ikke kan styre blære og tarm, og så har en af pædagogerne 
på skolen haft som fast opgave at hjælpe drengen med at 
huske toiletbesøgene.

Umodent tarmsystem
»Min søn har overhovedet ikke kunnet mærke, at han skal på 
toilettet. Først når det var for sent, kunne han mærke, at det 

var i gang. Nu er han begyndt at kunne mærke signalerne 
nogle gange. Han har et umodent tarmsystem. Det handler 
ikke om, at han ikke vil styre sin blære og tarm, han kan 
simpelt hen ikke, men ved træning kan det hjælpe. Man 
må bare ikke presse barnet. Det er en fysisk 
umodenhed i hans tarmsystem, og det har 
intet at gøre med hans modenhed ellers. Dér 
går det helt fint, og han klarer sig også godt 
fagligt i skolen«, fortæller Norma Thomsen.

Allerede i vuggestuen bemærkede både 
forældre og personale, at drengen slet ikke 
viste interesse for at gå på toilettet. Han gik 
derud, som de voksne foreslog, sad et styk-
ke tid med en lille bog, men mens de andre 
børn blev optagede af at blive renlige, så 
sagde det tilsyneladende ikke ham noget.

»Vi kom til at presse ham, for han forstod 
det jo slet ikke, når han intet kunne mærke«, 
siger Norma Thomsen. Hun mener i dag, at 
de skulle have ventet og så prøvet igen se-
nere, men ved overgangen til børnehave var 
der fokus på, at børnene blev renlige.

På det tidspunkt mente sundhedsple-
jersken, at drengen ville styre familien og 
derfor ikke ville kontrollere sin afføring. De 
prøvede med et ur i børnehaven og med at 
give ham en lille præmie, hvis han sagde til 
i tide, men intet hjalp.

»Når uret ringede i børnehaven, så råbte hele stuen: 
’Nu skal X på toilettet’. Det duede slet ikke. Men han hav-
de en primærpædagog, og når hun var der, gik det bedre. 
Hun kunne ligesom os forældre sørge for at sende ham 
på toilettet jævnligt og kunne mærke på ham, når det var 
tid«, fortæller Norma Thomsen.

Det har været et kæmpestort problem for sønnen og for familien, 
at han næsten dagligt havde uheld i skolen og kom hjem med 
våde og beskidte bukser. Men drengen fik hjælp i skolen og af 
læger, og nu går det meget bedre.
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N O R M A S  S Ø N  F I K  E G E T  T O I L E T  
O G  PÆ D A G O G S T Ø T T E
Pædagog Jens Holst kendte godt til drengens inkontinensproblemer fra børnehaveklassen, 
og han meldte sig som den, der tog hånd om det, da drengen begyndte i 1. klasse.

Han var pinligt berørt over for 
de andre i klassen, og han 
kunne jo næsten ikke have 
skiftetøj nok med i skole hver 
dag. Vi aftalte, at han og jeg 

havde et signal, der betød, at han skulle på 
toilettet. Vi havde opstillet nogle faste tids-
punkter, og dem ændrede vi, hvis vi opda-
gede et behov for det. Han havde det svært 
med at have nogen med sig på toilettet, men 
jeg gik med hver gang. Ellers kunne han blive 
distraheret undervejs og glemme at komme 
på toilettet. Jævnligt skulle jeg også vaske ham 
for at sikre, at han blev ordentligt ren efter et 
uheld«, siger Jens Holst.

Han nævner, at det hurtigt hjalp, da inkon-
tinensklinikken havde foreslået, at drengen 
blev godt tømt ud i weekenden, så blev pro-
blemet i skolen klart mindre. Al personale på 
skolen kendte også drengens toilettider og 
vidste, at de skulle være opmærksomme på at 
få ham på toilettet på de aftalte tidspunkter. 

Det hjælper, at skolen har prioriteret flere 
voksne i indskolingen.

»I børnehaveklassen er vi både en bør-
nehaveklasseleder og en pædagog, og der 
er også en pædagog i 1. klasse. Vi prioriterer 
hjælp til de forskellige behov, der må være 
– om det er inkontinens eller noget andet«, 
siger Jens Holst.

Eget toilet og ro
Det var svært for drengen at skulle benytte 
samme toilet som de andre elever. Derfor be-
sluttede man på skolen, at eleven fik sit »eget« 
toilet, hvor han også kunne have sit skiftetøj 
og det beskidte tøj. Så kom der mere ro på 
hele situationen.

»Han er jo ikke det eneste inkontinente 
barn, vi har på skolen. Vi er vant til, at elever 
i børnehaveklassen har tisseure, der bipper, 
og vi har andre i indskolingen, der har lig-
nende problemer, men han har klart haft det 
værst«, siger Jens Holst.

Han kalder de andre elever meget rum-
melige, så der har ikke været drillerier. Hvis 
en elev sagde, at det lugtede, og spurgte, om 
nogen havde pruttet, så tog personalet lige 
fat i drengen og fik ham på toilettet for at få 
klaret uheldet.

»Vi har talt åbent med drengen om proble-
met, men vi har ikke talt om det med de an-
dre elever. De ved det godt, men det har ikke 
været nødvendigt at tale om det. Vi har haft 
et godt samarbejde med forældrene, og hvis 
drengen havde en legeaftale efter skoletid, så 
ringede forældrene, sådan at vi kunne sørge 
for, at han kom på toilettet, inden han tog til 
legeaftale«, siger Jens Holst.

Halvvejs igennem 1. klasse begyndte dren-
gen selv at kunne mærke, at han skulle på 
toilettet. »Hvor han tidligere var noget dvask i 
det, blev han pludselig rastløs og havde svært 
ved at sidde stille. Måske fordi han fik mere 
fornemmelse for sin krop«, siger Jens Holst. 
hl@folkeskolen.dk

Flovt problem
Drengen er heldigvis ikke blevet drillet med problemet, og 
han tager også med klassekammerater hjem. Det kræver 
blot, at Norma Thomsen først taler med forældrene:

»Jeg fortæller forældrene til klassekammeraterne, hvil-
ket problem min søn har, sådan at de er opmærksomme 
på det, for han siger ikke selv noget, hvis han er våd. Han 
bliver selvfølgelig meget flov og forsøger at skjule det«.

Norma Thomsen har tidligere set sønnen kravle på 
knæ hen over gulvet i skolen for at skjule sine våde bukser 
for de andre elever. Hun fortæller, at det har været en me-
get lang og trist rejse for hele familien. De har flere børn, 
og de andre har ikke haft problemet. De har smidt bleen 
og er blevet renlige.

»Vi har brugt mange kræfter på at fortælle ham, at der 
ikke er noget galt med ham, og vi har alle været meget 
kede af det. Derfor var det så forløsende for mig, da jeg så 
film fra Kontinensforeningen, hvor en læge fortæller, hvad 
problemet er. Og nu hvor han får hjælp fra skolen og fra 

inkontinensklinikken, så fylder det slet ikke det hele mere. 
Det gjorde det jo tidligere, fordi det var så synd for ham, 
og vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre«.

»Der er utrolig meget skam og skyld forbundet med at 
have et barn, der er inkontinent. Sådan bør det ikke være. 
Derfor vil jeg gerne fortælle om det og vise andre foræl-
dre, at de ikke er alene med det her. Der er hjælp at få«, 
siger Norma Thomsen.

Nu sørger forældre og pædagog for at sende drengen 
på toilettet med jævne mellemrum, og han har lært, at 
han skal tage sig tid. Samtidig betyder det meget, at hans 
beskidte bukser ikke bare skal hænge i en plasticpose i 
garderoben og lugte. At han har et privat rum, hvor der er 
ro og skiftetøj. 
hl@folkeskolen.dk

»
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L Æ G E :  B Ø R N  K A N 
F Å  H J Æ L P 
T I L  AT  N Å  P Å 
T O I L E T T E T

Professor Søren Rittig fra Aarhus 
Universitetshospital har arbejdet med 
børns inkontinens i mange år. Han for-
tæller, at de oplever et svagt stigende 
antal børn med inkontinensproblemer, 
og at de får mange henvendelser op til 

skolestart. 
»Vi kan ikke sige, om det bare skyldes øget op-

mærksomhed på problemet, eller om der er flere 
børn med inkontinens. Problemet rammer en del 
børn med ADHD og autisme, men det kan også skyl-
des blærens og tarmens umodenhed eller forhøjet 
produktion af urin. Desuden kan dårlige toiletforhold 
på skolerne forværre problemet«, siger Søren Rittig.

Mens tisseuheld ofte skyldes overaktiv blære, hæn-
ger afføringsinkontinens i 90 procent af tilfældene 

sammen med forstoppelse. Tidligere mente mange, 
at der var psykiske årsager til inkontinens, men i dag 
ved man, at det er et fysisk problem, der kan behand-
les, fortæller Søren Rittig:

»Det er forfærdeligt at tænke på, at man tidligere 
regnede det for et psykisk problem. Der er børn, der 
har været indlagt i månedsvis på psykiatrisk afdeling 
for at få behandlet problemet, og i dag ved vi, at det i 
langt de fleste tilfælde skyldes forstoppelse«.

Først hvis et barn har været renligt i nogle år og så 
pludselig får afføringsinkontinens, vil lægerne i dag se 
på, om der kan være en psykisk grund.

Svært at tale om i skolen
Hvis et barn har en overaktiv blære og ikke får tømt 
blæren omkring hver tredje time, kan barnet miste 

I hver klasse sidder et-to børn med inkontinens, som 
har svært ved at nå på toilettet i tide.  
Heldigvis er det næsten altid et fysisk problem, som 
kan behandles medicinsk eller ved faste rutiner.

T E K S T :   

H E L L E  L A U R I T S E N 

I L L U S T R A T I O N :   

A N N E - S O P H I E  H E L G E R
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I N K O N T I N E N S 
K A N  B E H A N D L E S
Flere end 50.000 børn 
over fem år har problemer 
med urin- eller afføringsin-
kontinens.

Hvis et barn tisser i buk-
serne om natten, er det, 
enten fordi barnet produ-
cerer for meget urin, har 
forsinket døgnrytme eller 
en overaktiv blære.  
Hvis barnet mest har pro-
blemer med uheld i løbet 
af dagen, skyldes det 
næsten altid en overaktiv 
blære. For eksempel er 
centret i hjernen for aktivt, 
og barnet føler ofte trang 
til at skulle tisse eller når 
ikke på toilettet i tide. 

Børn, der tisser i bukserne, 
når de er fyldt fem år, eller 
har ufrivillig afføring, skal 
have hjælp. Lægen kan 
henvise til børneinkonti-
nensklinikker, der findes 
over hele landet. 

På en inkontinensklinik 
kan barnet for eksempel 
komme i medicinsk be-
handling for ufrivillig natlig 
vandladning og for stor 
urinproduktion. Nogle får 
også et ringeapparat, der 
hjælper dem mod senge-
vædning.

For børn med afføringsin-
kontinens handler det om  
at sørge for at holde affø-
ringen blød og ikke mindst 
at tage sig god tid til toi-
letbesøg morgen og aften. 
Nogle børn overhører sig-
nalerne, og det kan afhjæl-
pes med faste tidspunkiter 
for toiletbesøg. 

Langt de fleste bliver 
hjulpet af de forskellige 
behandlingsmetoder. To 
procent har problemet helt 
op til 18-årsalderen.
Kilde: kontinens.org

kontrollen over blæren og tisse i bukserne. De hyppige 
ture på toilettet kan være for stor en opgave at skulle 
håndtere for en elev i indskolingen.

»Det er stadig et kæmpe tabu. Vi taler altid med 
børnene om, hvordan de har det, men de fleste vil ikke 
tale om det i skolen. Det er let for en læge eller andre at 
sige, at det skal afdramatiseres, men det er ikke enkelt i 
hverdagen«, siger Søren Rittig.

Han oplever, at lærerne nogle steder har held til at 
tale om det i klassen, især hvis flere elever har proble-
met. 

»Det er vigtigt at fortælle, at det ikke er noget, de 
kan gøre for. Vi ved godt, at det ikke er noget, de gør 
med vilje, og at det er meget ubehageligt for dem. Det 
kan de andre børn også godt sætte sig ind i. Nogle med 
urininkontinens får et armbåndsur, der vibrerer, og de 
har så på forhånd fået lov til at gå på toilettet midt i un-
dervisningen. Men der er også eksempler på så dårlige 
skoletoiletter, at det kan øge problemet. Her kan vi tale 
med lærerne om, at barnet eventuelt får lov til at bruge 
et toilet på lærerværelset«, siger Søren Rittig.  
hl@folkeskolen.dk

Sallie Mia Kofoed kender udmærket til problemet med 
elever, der har våde bukser eller lugter, fordi de ikke 
nåede på toilettet i tide. 

»I gennemsnit er der en-to i hver klasse, der har pro-
blemet, og det er altid noget, vi taler om til forældremø-
det, før børnene begynder her i skolen«, siger Sallie Mia 
Kofoed, der er børnehaveklasseleder på Damhusengens 
Skole i Vanløse.

»Vi fortæller, at børnene selv skal kunne gå på toilet-
tet og selv skal kunne tage tøj på, når de begynder i sko-
le. Mange øver i sommerferien, så børnene er klar til at 
komme i skole. Vi siger også, at alle børn helst skal have 
et sæt skiftetøj på skolen – for de kan jo også falde i en 
vandpyt, og vi har ikke skiftetøj til børnene«, siger hun.

Bip-ur varsler tissetid
På Damhusengens Skole ligger toiletterne ude i skole-
gården. Der er lang vej derud, og det er ikke muligt for 
skolens personale at høre børnene, hvis de sidder på 
toilettet og kalder, fortæller Sallie Mia Kofoed.

»Jeg står alene i klassen med 25-27 elever, så de skal 
helst være selvhjulpne. Selvfølgelig kan der ske uheld, 
og vi oplever, at børnene er meget omsorgsfulde over 
for hinanden, når det sker«. 

»Vi vil meget gerne have, at børnene, der har svært 
ved at nå toilettet i tide, har et bip-ur, og at det bipper 
så højt, at jeg også kan høre det. For så sørger uret for 
at huske barnet på at gå på toilettet, og når uret bipper, 
kan jeg lige sige til barnet, at det skal gå på toilettet«, 
siger Sallie Mia Kofoed.

Hun fortæller, at det er meget forskelligt, om bør-
nene bliver flove. Nogle lægger slet ikke mærke til, at 
de er blevet våde. Dér er det personalet, som opdager 
tisseuheldet.

»Forældrene er bekymrede, fordi børnene kan gå 
for længe med våde bukser og blive røde i numsen. Så 
vi er selvfølgelig opmærksomme på det. For et par år 
siden havde vi en elev, der ofte havde problemet, og 
dengang fik jeg mulighed for at ringe til en støttepæda-
gog, når uheldet var sket. Pædagogen kunne så komme 
og hjælpe barnet med at få skiftet tøj. Men den støtte i 
klassen har jeg kun haft den ene gang«, siger Sallie Mia 
Kofoed. 
hl@folkeskolen.dk

B Ø R N E H A V E K L A S S E L E D E R : 
D E R  S K E R  
J Æ V N L I G T  U H E L D
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På Dronninglund Skole har tre kvindelige lærere alle skolens 11 fysik/kemi-hold. De bruger hinandens  
detaljerede lærernoter, og klasserne kører ofte parallelle undervisningsforløb. 

Fysik/kemi-lærere:  
»Vi samarbejder om det hele«

En fysik/kemil-ærer er da en ung kvinde. I 
hvert fald på Dronninglund Skole i det nord-
jyske, hvor tre yngre kvindelige lærere har 
skolens 11 fysik/kemi-hold fra 7.-10. klasse. 

Lærerne beskriver sig selv som et atypisk 
fysik/kemi-team. De har alle tre gået i klasser 
på gymnasiet og på læreruddannelsen, hvor 
der var mange mænd og så lige et par kvin-
der. Så da de foreslog fagbladet Folkeskolen at 

komme på besøg, var det også med et ønske 
om at inspirere andre unge kvinder til at 
vælge naturfagene som linjefag.

»Her kan fysik/kemi ikke være et drenge-
fag«, siger Linea Lyng Jørgensen på 29 år. Hun 
har været uddannet lærer i seks år og har 
arbejdet to år på Dronninglund Skole. Hendes 
kollega i fysik/kemi-teamet Lea Højrizi på 34 
år har været lærer i tre år og arbejdet på sko-
len i et år. Den tredje lærer i teamet er Sisse 
Bøgh på 35 år; hun har været uddannet lærer 
i 11 år, heraf fem på skolen.

Sisse Bøgh har taget sine to kolleger 
kærligt under vingerne, da de begyndte på 

skolen. Hun er meget systematisk, og fagloka-
lerne fremstår ryddelige. Det synes alle tre er 
vigtigt. Og de tre samarbejder altid om deres 
fysik/kemi-timer. I 9. klasse arbejder de tvær-
fagligt med biologi, geografi og fysik/kemi, og 
i 8. klasse kører de ofte parallelle forløb. 

Foruden deres eget team samarbejder de 
også med tre andre lærere i geografi og med 
en lærer i biologi. De har også selv klasser 
i biologi. Sisse Bøgh er fysikkoordinator, og 
Linea Lyng Jørgensen er koordinator i biologi. 

Det store naturfagsteam holder møde en 
halv til en hel time en gang om måneden. 
Dertil kommer en masse daglig sparring, hvor 

Eleverne får altid et 
kompendium med 
forsøg til hvert nyt 
emne, og inden for-
klarer lærer Linea 
Lyng Jørgensen ved 
tavlen. 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO LARS HORN
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folkeskolen.dk/fagVÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM NATURFAG
Naturfagsnetværket er for alle, der 
underviser i eller interesserer sig 
for naturfagene: natur/teknologi, 
biologi, geografi og fysik/kemi. I net-
værket får du ny faglig viden og in-
spiration til din undervisning. Du kan 
også deltage i debatten om fagene 
sammen med de 7.517, der allerede 
er tilmeldt netværket.
 
Folkeskolen.dk/naturfag
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de lige stikker hovederne sammen eller un-
derviser sammen.

»Vi lægger planer sammen, dagsorden til 
vores møder, og vi bruger MinUddannelse. 
Vi har adgang til hinandens materialer, og vi 
bruger alt det, som vi kan, fra hinanden. Vi 
har en kollega mere med i biologi, og hun 
kører også samme gennemsigtighed. Vores 
lærernoter er meget detaljerede, så det er let 
at bruge hinandens«, fortæller Lea Højrizi.

Sisse Bøgh arbejdede tidligere sammen 
med en mandlig kollega, der grinede lidt ad 
hendes meget udførlige notater, men de tre 
kvindelige fysik/kemi-lærere har det nu bedst 
med den slags notater, fortæller de.

»Vi kan let overtage hinandens klasser, 
fordi vi ved, hvordan klasserne arbejder, og 
hvad de er vant til«, siger Linea Lyng Jørgen-
sen.

Lærere vakte interessen
De tre kvinder har haft forskellige indgange til 
at vælge fysik/kemi som linjefag på lærerud-
dannelsen. For to af dem blev interessen 
for det naturfaglige vakt tidligt i deres egen 
skoletid.

»Jeg var meget optaget af fysik i folkesko-
len, husker tydeligt min fysiklærers engage-
rede undervisning og valgte den naturviden-
skabelige retning med astronomi i gymnasiet. 

På læreruddannelsen var det helt naturligt 
for mig at vælge matematik, biologi og fysik/
kemi«, fortæller Linea Lyng Jørgensen. 

For Sisse Bøghs vedkommende kom inte-
ressen så småt i gymnasiet. Både her og på 
læreruddannelsen havde hun en kvindelig 
lærer i fysik/kemi.

»Det er klart skolen, der har vakt min 
interesse for naturvidenskaben. Jeg oplevede 
meget inspirerende undervisning«, siger Sisse 
Bøgh.

Lea Højrizi fortæller, at hun faktisk havde 
svært ved det naturvidenskabelige og først 
knækkede koden, da hun gik på studenter-
kursus: »Jeg var lidt ældre end mange af de 
andre på kurset, jeg spurgte meget og fik 
tingene forklaret i dybden. Så tænkte jeg, at 
hvis jeg kan forstå det, så kan jeg også lære 
det fra mig«.

Sange om planeterne
Inde i 8.b er eleverne i gang med at skrive 
planetsange. »Det er hammer hammer fedt. 
Merkur er nummer et«, lyder det fra en grup-
pe. Så skal de videre med Venus, der er num-
mer to. Der skal en remse eller en sang til for 
at kunne huske planeternes rækkefølge fra 
solen, forklarer Linea Lyng Jørgensen. Hun 
har selv en fotosyntesesang, som hun lærte i 
sin skoletid – og som hun stadig bruger.

En gruppe har på nettet fundet en sang 
om solsystemet, som de prøver at tage ud-
gangspunkt i. Melodier som »Mariehønen 
Evigglad« og »Højt fra træets grønne top« ly-
der nynnende fra eleverne. Inden har de talt 
om universet, planeterne, galakser og stjer-
ner. Om sorte huller og supernovaeksplosio-
ner. De har talt om planeternes forskelle – og 
om at vi er skabt af stjernestøv.

De tre lærere fortæller, at de synes, der 
som udgangspunkt er noget forskel i elever-
nes tilgang til naturfagene. Det skyldes både 
tradition, og at drengene ofte har en større 
interesse i naturfagene. At de går anderledes 
til fagene.

»De er mere sådan »skal vi ikke komme 
lidt mere syre i her«, fordi det er sejt. Og en 
del drenge vil meget gerne have, at det siger 
bang. Mange piger har for meget fokus på, 
at det kan være farligt at blande forskellige 
kemikalier. Til gengæld er en del piger mere 
interesserede i kemien, det skal bare blandes 
meget nøjagtigt«, fortæller de.

Tværfaglig undervisning i naturfagene
Da Sisse Bøgh kom til skolen og skulle 
undervise i fysik/kemi, begyndte hun at lave 
læbepomade for at få pigerne til at interessere 
sig for for faget også. Det gør hun ikke mere. 

»Der er mange emner, som eleverne finder 

»Der er mange emner, som eleverne finder interessante – madkemien, universet og også det periodiske system. Vi kø-
rer tværfagligt, også fordi det er vigtigt at give eleverne en viden, der gør, at de bedre kan forstå sammenhængene. Det 
gælder for eksempel i klimaspørgsmål«, siger Sisse Bøgh.
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interessante – madkemien, universet og også 
det periodiske system. Vi kører tværfagligt 
i naturfag, også fordi det er vigtigt at give 
eleverne en viden, der gør, at de bedre kan 
forstå sammenhængene. Det gælder jo for 
eksempel i klimaspørgsmål«, siger Sisse Bøgh.

Her oplever de, at eleverne er meget enga-
gerede. Nogle klasser har deltaget i klimaar-
rangementer.

Lærerne er bevidste om, at der skal være 
forskellige indgange til naturfagene, der skal 
måske noget bevægelse med, en sang, nogle 
forsøg, det kan være en klump ler og så noget 
teori. Det skal variere, så forskellige elever 
bliver interesserede og kan deltage på forskel-
lige måder.

»Det er vigtigt, at eleverne synes, at fagene 
er spændende. Vi skal gerne fastholde inte-
ressen. Vi skal have teorien og noget praksis 
med, og ja, det må gerne sige bang en gang 
imellem, men det skal også være spændende, 
selv om det ikke siger bang«, understreger 
Linea Lyng Jørgensen.

På udebane i 3-d-print
Når de har travlt, hjælper lærerne hinanden. 
Det er let at være med i undervisningen, for 
den har de jo planlagt sammen. Oprydning 
klarer de også og giver gerne hinanden en 
hjælpende hånd. Eleverne er vant til at blive 
undervist i fysik/kemi-lokalet, mens en af de 

andre lærere lige afprøver et forsøg i den an-
den ende af lokalet. Elever og lærere kender 
hinanden.

Det store naturfagsteam holder fire møder 
om året. De har delt sig op i natur/teknologi 
og udskoling, men de har talt sammen om 
progressionen i fagene. Hvad det vil være 
rigtig fedt, at eleverne har været igennem, 
når de kommer i udskolingen. De har også 
talt sammen om fagenes betydning og sam-
menhænge. Og hvilke emner det er vigtigt at 
få repeteret.

»I fysik/kemi-teamet taler vi om, hvis et 
forsøg ikke lykkes for en af os. Så prøver vi 
det sammen og ser på, hvor det går galt«, for-
klarer Linea Lyng Jørgensen.

De tre kvinder blev udfordret, da de havde 
et teknologiprojekt med 3-d-print og micro-
bits. Her var teamet på udebane. Heldigvis 
fik de god hjælp fra drengene i klassen, og så  
lærte de sammen med eleverne. De brugte 
lang tid på teknologiemnet, så mange små 
YouTube-videoer og prøvede om og om igen.

»Vi grinede meget, når det ikke lykkedes, 
og så måtte vi jo prøve igen. Vi har forskellige 
styrker. Da vi så gik i gang med arbejdet med 
robotter og programmering i klassen, kunne 
vi se, at robotterne jo faktisk kunne meget 
mere, end vi var klar over. Nogle af eleverne 
kunne få sat dem i gang med mere, end vi 
kunne – og det er jo fint«, siger Sisse Bøgh.

Se undervisningsmateriale
Kun den stærkeste giraf overlever.  
Se, hvordan eleverne lærer om  
evolutionsteorien som fortælling, på  
folkeskolen.dk/871586

For der kan være meget læring i at fejle, 
og nogle ting undersøger fysik/kemi-lærerne 
så sammen med eleverne. Det er okay at være 
på dybt vand indimellem, synes de. 

Meget åbent team
Især det tværfaglige har været nyt for de tre 
lærere, så der tager samarbejdet lidt længere 
tid. 

»Det tværfaglige arbejde i naturfagene 
interesserer flere elever, og vi får også det 
samfundsfaglige med indimellem. Da vi havde 
om krop og sundhed, talte vi lige så meget 
om følelser, som vi talte om fysik/kemi og 
biologi«, siger Lea Højrizi.

Fysik/kemi-lærernes kollega Gitte Mathia-
sen underviser nogle af udskolingsklasserne 
i geografi og er med på de store naturfaglige 
teammøder, hvor de planlægger en fælles 
årsplan og fælles emner.

»Vi kommer med hver vores fagfaglige 
vinkler og planlægger for eksempel tværfag-
lige dage. Jeg har også været støttelærer for 
en elev i fysik/kemi. Det er dejligt, at teamet 
er så åbent. Det er helt tilladt at spørge dumt 
og få hjælp til at blive klogere på et emne«, 
siger Gitte Mathiasen.

Hun fremhæver, at møderne er meget ef-
fektive og målrettede. De varer ofte bare en 
halv time. Dertil kommer omkring seks mø-
der om det tværfaglige samarbejde: 

»Vi aftaler nogle ret detaljerede forløb, når 
vi arbejder tværfagligt, sådan at alle emner 
bliver dækket ind, men det er stadig min 
geografitime. Vi er gode til at supplere hinan-
den«, siger Gitte Mathiasen. 
hl@folkeskolen.dk

De tre fysik/kemi-lærere kan let overtage hinandens klasser, fordi de er vant til at dele noter og planlægge sammen, 
fortæller Linea Lyng Jørgensen, der her står mellem Lea Højrizi og Sisse Bøgh.
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A N M E L D E L S E R   F O L K E S KO L E N . D K / N AT U R FA G
NYT OM DIT FAG
Filmbaseret læremiddel sætter en af  
verdens store udfordringer på skoleskemaet

Kystfiskerne 
og kampen om 
fisken

•  Internet 
•  WWF 
•  Gratis 

○ ANMELDT AF:  KAARE ØSTER

Materialet »Kystfiskerne og kampen om fisken« in-
deholder et væld af muligheder for temaet og en målrettet 
undervisning i natur- og samfundsfag på de ældste klas-
setrin. Både havmiljø og kystfiskeri er i skarp konkurrence 
med industrifiskeri, kvotekonger og udenlandske trawlere, 
og eleverne får ud fra et solidt fagligt grundlag mulighed 
for at komme med mulige løsninger.

Eleverne får en virkelighedsnær oplevelse af, at fiskeri 
på globalt plan vedkommer dem selv og samtidig under-
støtter FN’s verdensmål om blandt andet havmiljø og pro-
duktion. Materialet er baseret på 20 korte dokumentarfilm 
suppleret med tilhørende elevaktivitets- og lærermateria-
ler samt et stort fotoarkiv til elevbrug.

Stoffet kan også anvendes til at forberede prøverne i de 
to fag. En lærervejledning til henholdsvis naturfag og sam-
fundsfag giver en perfekt indgang – og kobler filmene til 
en række instruktive elevark med oplæg til undersøgelser, 
aktiviteter og dilemmaer. 
 
 

Filmene af cirka to-ti minutters varighed er opdelt i 
film med vedkommende hverdagsportrætter fra henholds-
vis dansk og kenyansk kystfiskeri, en række tematiske film 
og film med korte, forskelligartede udsagn fra aktører og 
interessenter.

Stofmængden er meget stor, og det er helt op til den 
enkelte underviser at udvælge de mest oplagte elementer 
til et bestemt fagligt eller fællesfagligt forløb. Indholdet 
kommer langt omkring med faglige begreber som biodi-
versitet, overfiskning, bundtrawlsfiskeri, eutrofiering, er-
hvervsfordeling, fiskekvoter, forbrugeradfærd, forsynings-
kæder, mærkningsordninger, internationale aftaler, politik, 
økonomi og globalisering.

Det omfattende og primært filmbaserede materiale er 
umiddelbart fremmed for en traditionel, bog- og tekstba-
seret undervisning. Men da de fleste elever i dag har stor 
erfaring i at tolke og hente informationer fra filmmediet, 
belyser de velredigerede og målrettede film på kort tid 
komplicerede problemstillinger om bæredygtighedsbegre-
bet og temaet havmiljø og fiskeri. 

Lærerstandens Brandforsikring er et 
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores 
medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris 
og den højest mulige erstatning. 

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer 
det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer. 

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat  
på dine forsikringer, når du har været medlem i 
tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du 
bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til  
os på 33 95 76 80.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der visker tavlen ren hver dag.

Lærerstandens Brandforsikring 
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, 
Farvergade 17, 1463 København K
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I forbindelse med valgfaget »Tør du deale med 
dilemmaer?« ti onsdag eftermiddage på Hellerup 
Skole skulle jeg bruge en oplægsholder, der 
kunne udfordre eleverne med nogle vaskeægte 
dilemmaer. Det var derfor oplagt at booke Karen 
Høeg (cand.mag. i fransk og filmvidenskab, tidli-
gere gymnasielærer) til at fortælle om sin tid, da 
hun arbejdede for Coco Chanel i 60’erne. Hun 
måtte nemlig flere gange tage nogle drastiske 
beslutninger. 

Et af dilemmaerne var blandt andet, at åle-
slanke Karen »gerne måtte tabe fem kilo«, hvis 
hun overhovedet kunne få jobbet som husmodel 
hos »Mademoiselle«. Eleverne skulle derfor 
blandt andet diskutere, om de selv ville gå med 
til den slags betingelser, ja, måske endda sige 
nej tak til et fast, velbetalt job hos en verdensbe-
rømt modeskaber, hvis modehus ovenikøbet lå 
midt i byernes by, Paris.

Kvindemode, russiske balletter og Churchill
Sanseligt førte Karen eleverne tilbage til sine 
oplevelser i det fashionable Maison Chanel, 
fortalte om Chanels indflydelse på kvindemo-
den, om hendes samarbejde med og uvurderlige 
økonomiske støtte til tidens avantgardekunst-
nere (Picasso, Jean Cocteau, Igor Stravinsky med 
flere) og til de modernistiske russiske balletter. 
Desuden om hendes livslange venskab med 
Winston Churchill.

Efter at have omtalt arbejdsforholdene for 
syerskerne og husmodellerne i 1960’erne tog 

Karen også eleverne et længere skridt 
tilbage, nemlig til anden verdenskrig, 
hvor det forlød, at Coco havde samar-
bejdet med nazisterne.

Karen kunne sagtens have for-
talt meget mere om Chanels liv 
og tidsperioder eller om Chanels 
hatte, tøj og parfumer, men 
denne onsdag var der fokus 
på det åbenbart evigt aktuelle 
problem: spiseforstyrrelser. Når 
man ikke ved, hvordan man 
skal tabe sig, og der ikke er 
nogen diætist i modehuset, så 
kan det måske forklare, hvor-
for Karen i flere måneder nø-
jedes med et æble til frokost, 
en tendens, der endte med 
alvorlig sygdom. Dette og andre 
af Karens konkrete dilemmaer 
diskuterede eleverne.

Et tværfagligt forløb
Under Karens oplæg og i forbin-
delse med elevernes feedback 
gik det op for mig, hvor oplagt det 
ville være at arbejde tværfagligt med 
Coco Chanel:

Biologi og fransk: Hvordan taber 
man sig? Hvad er en spiseforstyrrelse, og 
hvordan reagerer kroppen på det? Hvorfor 
skal modeller være tynde? Og høje? Er det 
naturligt? Hvor mange unge piger/unge mænd 
er ramt af spiseforstyrrelser i nutidens Dan-
mark? På hvilke andre områder finder lignende 
krav om vægttab sted ud over modebranchen? 
Gør brancherne noget for at beskytte de unge? 
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Inspiration til tværfagligt forløb i biologi, fransk, 
historie, håndværk og design.

COCO  
CHANEL  
           – på tværs

KARIN ROSENBOM
LÆRER 
INDLÆG PÅ FRANSKBLOGGEN
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TJEN PENGE 
til jeres klasse
Sælg Børnehjælpsdagens 
Julelotteri 2019

Tjen op til 12 kroner  
pr. solgt skrabelod

75.000 kr. 2 x 25.000 kr.

Skrab 3 ens og vind

fantastiske præmier  

Gevinster for over 

1,67 millioner kr.

Støt anbragte børn 

i Danmark til jul 

Børnehjælpsdagens

Julelotteri 2019
Pris 25 kr.

XXXXXX

Må ikke skrabes

Kontrolfelt

SALGSPERIODE 
10. okt – 30. dec 2019 

Overskuddet fra lotteriet går 
til Børnehjælpsdagens arbejde 
med at styrke børn og unge, 
der bor på børnehjem eller  
i plejefamilier i Danmark.

LÆS MERE OG TILMELD JER:  
WWW.BHD.DK/LOTTERI

TJEN OP TIL6.000 KR VED SALG AF
500 LODDER

Hvordan er reglerne for ansættelse af modeller 
i modebranchen i dag?

Historie, håndværk og design: Hvilken ny-
skabelse inden for moden (»haute couture«) og 
design skabte Chanel for kvinderne og hvorfor? 
Hvilke specialer havde syerskerne? Hvorfor 

bliver Coco Chanel kaldt en genial modeska-
ber? Hvorfor er hendes image udødeligt?

Historie og fransk: Hvem var Coco 
Chanel, hvor kom hun fra, hvorfor 
løj hun om sin fortid? Hvorfor blev 
hun aldrig gift trods langvarige lyk-
kelige kærlighedsforhold? Hvorfor 

blev hendes brand verdensberømt? 
Hvordan udnyttede Chanel tiden under 

første verdenskrig til at markedsføre sin 
forretning, mens de andre modehuse luk-

kede ned? Hvordan reagerede Chanel, da 
hendes syersker truede med strejke, fordi 

hun nægtede at udbetale feriepenge (lovpligtigt 
i Frankrig fra omkring 1939)?

Hvorfor samarbejdede hun med nazisterne 
under anden verdenskrig? Hvad var konse-
kvenserne? Hvordan kom hendes venskab med 
Winston Churchill på en usædvanlig prøve i 
slutningen af anden verdenskrig på grund af 
hendes dristige udspil, der faktisk kunne have 
ændret verdenshistorien?

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET
Tysk- og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesse-
rer sig for fagene. I netværket får du ny faglig viden og inspiration til 
din undervisning. Du kan også dele erfaringer og holdninger til fage-
ne tysk og fransk med de 2.903, der allerede er tilmeldt netværket.

folkeskolen.dk/tyskfransk

Inspireret?
Du kan finde tekst- og un-
dervisningsmaterialer på 
Centre for Undervisnings-
midler Danmark, hvor der 
ligger en del dokumenta-
rer om Coco Chanel. Gå 
ind på mitCFU.dk/lnky8d6
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ANMELDELSER

D A N S K  M A T E M A T I K  I D R Æ T  S A M F U N D S F A G  N A T U R F A G  H I S T O R I E  E N G E L S K

Bogen giver eksempler på og didaktiske analyser af en undervisning, der  
tager folkeskolens formålsparagraf og fagenes formål alvorligt.

○ ANMELDT AF: KIRSTEN KROGH-JESPERSEN

Jeg blev glad, da jeg modtog denne bog til anmel-
delse. Men det er ikke en let bog at anmelde. Dels 
er det en antologi, dels rummer den rigtig meget 
relevant og meningsfuldt indhold, som jeg har lyst 
til at citere store bidder af for at overbevise poten-
tielle læsere om dens inspirationskraft og kvaliteter 
i forhold til at fremme en undervisning med faglig 
fordybelse og erkendelse som perpektiv. Men det 
går jo ikke, så lad det være sagt med det samme: 
Alle læreruddannere og lærerstuderende: Læs 
denne bog, uanset hvilket fag du underviser i eller 
studerer. 

Bogen rummer ni artikler, hvoraf de syv rela-
terer til syv forskellige fag gennem en undervis-
ningscase eksemplarisk for fagets indhold og en 
efterfølgende analyse med anvendelse af fagets 
centrale didaktiske begreber.

Første kapitel, »Faglighed og fordybelse«, 

skrevet af bogens redaktør, Peter Brodersen, in-
troducerer casen som afsæt for kritisk analyse, og 
faglighedsbegrebet præciseres med henvisning til 
blandt andet Dale, Klafki og Hirst. Fordybelse er 
at trænge gennem overfladen for at kunne se flere 

aspekter kædet sammen i mønstre af mening, 
som kan opstå som kognitive, affektive og æste-
tiske erfaringer og gennem multimodal udvidelse i 
form af arbejdet med både krop, billede og sprog.

Fag og fordybelse 
Når fag sætter nye spor  
i erkendelsen

• Peter Brodersen 
• Hans Reitzels Forlag  
• 275 kroner
• 214 sider

Foto: iStock

Faglig fordybelse, erkendelse  
og fantasi i højsædet

Enhver lærer kan hente inspiration 
til at kvalificere undervisningen  

i sit eget fag ved at studere  
didaktiske greb og begreber  

i  andre fag.
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P Æ D A G O G I K

○ ANMELDT AF: CHRISTINA HOSTRUP

Bogen er en antologi med ti artikler skrevet 
af forskere, der på hvert deres felt kommer 
med begreber, analyser og perspektiver inden 
for klasserummets vægge, som med årene 
har udvidet sig og er blevet mere flydende 
og fleksible i takt med vores måde at forstå 
læring og pædagogik på. Bogen kommer med 
nye og vigtige perspektiver, som udspringer af 
forskning og solide teorier.

Man bliver som læser taget ved hånden og 
fulgt gennem de forskellige døre. Der åbnes 
blandt andet døre til historisk beskrivelse af 
udviklingen og forandringen i klasserummet. 
Der åbnes døre til de interaktioner, følelser, 
dynamikker og modstande, der kan være på 
spil. Der åbnes døre til et indblik i arkitektu-
rens og de fysiske rammers betydning, samt 
hvordan digitale medier er med til at forme ny 
forståelse af klasserummet.

På rumrejse
Jeg blev helt revet med, da jeg åbnede de ti forskellige døre 
til klasserummet. Bogen sætter gang i refleksionerne omkring 
klasserummets beskaffenhed: Hvordan man som lærer kan 
agere og forandre, eller som der står i bogen: »… forstå  
klasserummets betydning for måden, vi tænker og gør skole,  
undervisning og pædagogik på«.

En af bogens centrale pointer er, at enhver 
lærer kan hente inspiration til at kvalificere 
undervisningen i sit »eget« fag ved at studere 
didaktiske greb og begreber i andre fag. Alle 
artikler afsluttes da også med en kort lærer-
vejledning, der breder det valgte fokus ud til 
andre fag. 

Læsningens fantastiske fire: forudgribe, 
spørge, opklare og opsummere har budskab 
til alle fag. I Johannes Fibigers »Æstetisk 
fordybelse og kognitiv fordøjelse« med under-
titlen »Litteraturdidaktikkens hvad, hvorfor og 
hvordan« er budskabet, at ved at fordybe sig 
i læsning, ved at lade sig opsluge i en tekstlig 
verden og bagefter kognitivt fordøje den kan 
man dannes og vokse. I artiklens case møder 
vi en læseforståelsespraksis baseret på de fire 
strategier. Artiklens faglige indhold har fokus 
på litteraturen, den fiktive litterære tekst, der 
kan give større viden om verden ved at udvide 
den, ved at vi genkender noget, som vi endnu 
ikke har sat ord på, ved at bringe tavs viden til 
verden og stille den til skue – og den kan ryste 
vores verden.

Rune Hansens artikel om fordybelse i ma-
tematikfaget rummer tre cases, der på for-
skellig måde understøtter elevernes faglige 
fordybelse og kvalificerer deres kompetencer 
til at anvende deres matematiske viden i nye 
kontekster. Artiklen formidler læringsteoreti-
ske positioner med særlig vægt på erkendel-
sen som en konstruktionsproces, som inspire-
rer til den udforskende samtale som didaktisk 
greb. Der er fokus på at udvikle situationer i 
undervisningen, hvor eleverne får mulighed for 
at præsentere deres ideer, og hvor klassefæl-
lesskabet analyserer og evaluerer ideerne. I 
lærervejledningen foreslår R.H. at lade elever-
ne på skift være observatører, der kan hjælpe 
dem til at opdage, hvad en sådan samtaleform 
kræver.

Morten Rask Petersen præsenterer i sin 
artikel om undersøgelse og refleksion over 
naturfaglige problemstilling IBSE – Inquiry 
Based Science Education – med mestring 
frem for præstation som perspektiv. Denne 
eksperimenterende og undersøgelsesbaserede 
tilgang til naturfagsundervisningen sætter 
elevernes engagement og egen bearbejdning 
af faglig viden i fokus og stiller selvsagt store 
krav til den reflekterende tilgang i lærerens 
stilladsering og feedback. 

Og sådan har alle artiklerne budskaber til 
alle fag. 

10 døre til  
klasserummet

•  208 kroner
•  270 sider
•  Akademisk Forlag

Klasserummets koreografi bliver også 
analyseret, og her argumenteres for, »at læ-
reren er nødt til at iscenesætte sig som lærer 
gennem det at opføre sig og bevæge sig på 
måder, som eleverne kan genkende og aflæse 
som legitime måder at være lærer på«. I den 
sammenhæng præsenteres begrebet lærerag-
tig. Efter min mening en skøn og jordnær be-
tegnelse, der kan medvirke til at danne nogle 
klare billeder af, hvordan en professionsspeci-
fik opførsel kan udspille sig.

Bogens fokus på de fysiske rammers be-
tydning og muligheder i en skolesammen-
hæng er efter min mening yderst relevant og 
nærværende. I artiklen om klasserummets 
forandring introduceres man som læser til 
Michel Foucaults forståelse af rumlig organi-
sering og disciplinering i forhold til klasserum-
met, og hvilken adfærdsregulering vi herigen-
nem som lærere laver gennem måden, hvorpå 
vi for eksempel stiller borde og stole.

Bogen henvender sig primært til lærerstu-
derende, men efter min vurdering har bogen 
meget at byde på for alle os, der arbejder med 
læringsmiljøer. Den lægger op til vigtige over-
vejelser og indsigter, man som lærer kan tage 
med sig i det didaktiske og pædagogiske ar-
bejde. Ikke mindst understreges betydningen 
og nødvendigheden af at forholde sig til og 
aktivt bruge de fysiske rammer som under-
støttelse af det sociale sammenspil og det 
eller de læringsfællesskaber, man gerne vil 
tilbyde børn og unge.

Jeg kan varmt anbefale bogen, som i den 
grad har sin berettigelse i en kvalificering af 
de klasserum og læringsmiljøer, vi skaber og 
former for børn og unge i den danske folke-
skole. Læs hele anmeldelsen på  

folkeskolen.dk/ 871555
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 16: Tirsdag den 17. september 2019 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

KORTE MEDDELELSER
PERSONALIA

Ny på redaktionen

Peter Leegaard er star-
tet som ansvarlig for 
forretningsudvikling 
på Folkeskolen. Peter 
Leegaard er uddannet 
cand.merc. fra Copen-
hagen Business School 
og har en bred erfaring 
fra mediebranchen. 
Han har blandt andet 
startet flere mediebu-
reauer, rådgivet talrige 
virksomheder og orga-
nisationer samt været 

leder af et reklame-
bureau.  
Peter Leegaard kommer 
fra en stilling som kom-
merciel chef for Disneys 
medier i Norden.
»Jeg glæder mig rigtig 
meget til at skulle arbej-
de med udvikling af Fol-
keskolen og de digitale 
medieplatforme, som 
vi tilbyder vores mange 
læsere og brugere«, si-
ger han. 

Følg med og deltag  
i debatten på

Foto: Thom
as Arnbo

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

European School Copenhagen, 1799 København V

Erfaren og internationalt orienteret leder

§ Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2019

Kvik-nr. 75119518

Lundtofte Skole, 2800 Kgs. Lyngby

Ny afdelingsleder pr. 1. november 2019

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2019

Kvik-nr. 75208334
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Bråskovgård Efterskole, 8783 Hornsyld

Bråskovgård Efterskole søger barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 30. sep. 2019

Kvik-nr. 74777578

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til Skolen ved Sundet (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 12. sep. 2019

Kvik-nr. 74968250

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Afdelingsleder for den nye skole ved Kløvhøj

§ Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2019

Kvik-nr. 75029396

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Engageret og kompetent fodboldtræner

§ Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2019

Kvik-nr. 75054923

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Er du vild med dine fag?

§ Ansøgningsfristen er den 25. sep. 2019

Kvik-nr. 75101582

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til dansk og mat. i specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2019

Kvik-nr. 75101782

Gildbroskolen, 2635 Ishøj

Lærer til klasse for børn med autisme

§ Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2019

Kvik-nr. 75149844

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Hundested Skole søger motiverende tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2019

Kvik-nr. 75180890

Dyssegårdsskolen, 2900 Hellerup

Skoleleder til Dyssegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2019

Kvik-nr. 75208335

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Viceskoleleder til Frederiksværk Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. sep. 2019

Kvik-nr. 75208337

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Dansk- (og tysk)lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2019

Kvik-nr. 75208681

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Udviklingsorienteret dansklærer til 4. kl.

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2019

Kvik-nr. 75208888

10.-klasseskolen, 3400 Hillerød

Lærer til dansk, matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2019

Kvik-nr. 75291229

Boesagerskolen, Distriktsskole Smørum, 2765 Smørum

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 16. sep. 2019

Kvik-nr. 75320347

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Dedikeret dansklærer – 10. og 6. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 16. sep. 2019

Kvik-nr. 75291735

Syddansk Erhvervsskole, 7200 Grindsted

Matematik- og fysikunderviser til 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2019

Kvik-nr. 75319773

10. klasse Campus Køge, 4600 Køge

10. klasse Campus Køge søger engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2019

Kvik-nr. 74777437

Byskovskolen, afdeling Asgård, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger musiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2019

Kvik-nr. 74945757
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 26. september

UU Slagelse, 4200 Slagelse

Uddannelsesvejleder til UU Slagelse

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2019

Kvik-nr. 75320415

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Lærer til Vibeholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2019

Kvik-nr. 75323026

Hedehusene Skole, 2640 Hedehusene

Lærer til matematik og natur/teknologi

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2019

Kvik-nr. 75350169

Holbæk Lilleskole, 4300 Holbæk

En af vores undervisere har søgt nye udfordringer

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2019

Kvik-nr. 75350171

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

TLF. 7020 9160   |   WWW.SBTOURS.DK
 – ring og hør nærmere

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

8-9-10. klasserne
Byen er både hyggelig og overskuelig. 

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595

Pris inkl. fly t/r og 4 nætter  
  med morgenmad

London...... fra kr. 1395 
Prag.......... fra kr. 1695
Krakow...... fra kr. 1795 
Amsterdam. fra kr. 1895

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Ring på 8020 8870 og få en snak med Kirsten eller Lotte - 2 af 
vores Paris-eksperter - om en skolerejse til den franske perle.
* Prisen inkluderer flyrejse, indkvartering og morgenmad og gælder i udvalgte perioder.

Kirsten Kallesøe

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

 Lotte Ladefoged

TIL PARIS
SKOLEREJSE

Fra kun 1.698,-*

Basen Skole & Dagbehandling, 2100 København Ø

Underviser med behandlingserfaring

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2019

Kvik-nr. 75181436

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Tale-høre-lærer/-konsulent PPR (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2019

Kvik-nr. 75183972

Aarhus Internationale School, 8000 Aarhus C

Physical Education (PSPE) Teacher required

§ Ansøgningsfristen er den 16. sep. 2019

Kvik-nr. 75208891

Den lille Skole i København, 2700 Brønshøj

Matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2019

Kvik-nr. 75350927

Melby Skole, 3370 Melby

Erfaren dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2019

Kvik-nr. 75353872

Melby Skole, 3370 Melby

Lærer til 1. klasse med særlige behov

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2019

Kvik-nr. 75353869
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Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

166.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 171

FORÆLDER: »Jeg ville helt klart  
snakke mere med mit barn, hvis  
ikke min mobil var så interessant«
I en bemærkelsesværdig indrømmelse onsdag morgen kundgjorde en foræl-
der med ladcykel over for en anden forælder ude i skolegården, at vedkom-
mende måske godt kunne prioritere sin tid og opmærksomhed anderledes. 
     »Jeg ville da helt klart snakke noget mere med mit barn, hvis ikke den her 
mobil var så super interessant og sjov og spændende«, lød det fra den voks-
ne, som noterede sig alvorligt forstående nik fra samtalepartneren. »Men 
altså, man er også bare … du ved … øjeblik, nødt til lige at … haha … nej, men 
… ikke?« 
     En observation viser, at mange voksne finder deres børn signifikant kede-
ligere, end hvad mobilen tilbyder af spil, nyheder, podcasts og så videre. Det 
kan de imidlertid selv være ifølge flere børn.

Syvårig om nye elever i 0. klasse:  
»De ved ikke, hvor godt de har det«
De børn, som for nylig startede i landets 0.-klas-
ser, er mere privilegerede, end de selv er klar over. 
Det mener et syvårigt barn, der selv netop har ta-
get fat på 1. klasse. 
     »Alting var så nemt dengang«, mindes den 
vemodigt stemte elev. »Man var så dejligt fri for 
ansvar og forpligtelser. Man følte sig stor og be-
tydningsfuld, og alle var stolte på ens vegne: Uhu, 

nu går du rigtigt i skole! Man kunne lege frit og 
ubekymret, og der var ikke alle de byrder og opga-
ver i hverdagen, som der er kommet her i 1. klasse. 
De ved ikke, hvor godt de har det«. Eleven, der 
altså nok bare er nødt til at konstatere, at tiden 
simpelthen flyver, og man bliver ældre, kan slet 
ikke forestille sig, hvordan det hele skal gå næste 
år i 2. klasse.

Gauss Foto
Møllergade 61 - 5700 Svendborg - tlf. 62 22 90 57 - www.gaussfoto.dk - steen@gaussfoto.dk

2 fotoark
295,-

inkl. stort 
klassefoto
20x30 cm

30 år med skolefoto i flot håndlavet kvalitet
Vi giver forældrene mest for pengene - 2 fotoark + klassefoto 20x30 cm. til lavpris
frit valg blandt flere ark - nem onlineshop, hvor forældre selv vælger udtryk m.m.
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