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det koste dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente 
(var.) 5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil 
videre og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 9. maj 2019. 
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Lærerne skal være 
 endnu klogere

Det er langtfra første gang, at spørgsmålet om lærernes 
uddannelse og mulighed for efteruddannelse sættes på dags-
ordenen. Lige nu sidder de lærerstuderende sammen med 
Danmarks Lærerforening og en række andre i en gruppe for 
at finde columbusægget for læreruddannelsen. Men uanset 
hvordan det ender, bør lærernes efteruddannelse prioriteres. 

For det går desværre den forkerte vej. Efteruddannelse 
for lærerne har nærmest været i total lockdown i 2020. Men 
også før pandemien viste en undersøgelse en tilbagegang. 

Ved årets overenskomstforhandlinger tog DLF og KL det 
så op – og nåede et museskridt: Der skal indhentes viden 
om behov og muligheder for kompetenceudvikling. Ikke  
et kæmpeskridt!

Ret til efteruddannelse har været diskuteret i årevis, og 
livslang læring er for længst blevet en floskel, fordi en en-
kelt basisuddannelse ikke rækker hele livet. 

Der er mange gode grunde til at satse på rigelig efter-
uddannelse. Blandt andet at det fastholder lærerne i folke-
skolen og gør lærerlivet rigere. Det giver også respekt. En 
lærer, som hviler i sin faglighed og kan kommunikere den, 
skaber anerkendelse blandt både elever og forældre. 

Men arbejdsgiverne i kommunerne ser desværre ikke ud 
til at gå højt op i uddannelse. Efterhånden er op til 15-18 
procent af underviserne i folkeskolen ikke læreruddannet. 
Mon forældrene, der skal sende deres børn i kommunens 
skoler, er klar over det?

I år er kommunalvalgår. Så snart vi kommer ud af kløerne 
på corona, er der plads til nye temaer. At befolke skolerne 
med uddannede lærere, som får mulighed for at holde sig 
fagligt ajour via videre- og efteruddannelse, er et oplagt krav 
i den kommunale valgkamp. Det kan kun gå for langsomt. 

Læreruddannelsen skal  
være en basisuddannelse, 
og efter tre år skal der  
være ret og pligt til 
efteruddannelse. Det  
mener de lærerstuderende. 
Om det skal være præcis 
sådan, er for tidligt at afgøre. 
Men noget skal ske, for 
lærernes efteruddannelse 
ligger i respirator. 
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De lærerstuderendes 
nye forperson, 
Caroline Holdflod 
Nørgaard, har en 
ambitiøs plan for 
uddannelsen af 
fremtidens lærere.

Coronapandemien har ikke kun 
lukket skolerne. Også lærernes 
efteruddannelse er hårdt ramt. 
Især de fagfaglige kurser er 
indstillet.

NY VIDEN I FAGENE  
SAT PÅ HOLD

SIDE 10
Udeskoleekspert giver 

gode råd til, hvordan der 
kommer struktur på 

undervisningen udenfor.



Eksempel på FORBRUGSLÅN 
TIL 5,6% P.A. (variabel)
Lånebeløb: 
Løbetid: 
Månedlig ydelse: 
ÅOP: 
Samlet renteudgift: 
Samlet kreditomkostning:  

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

Prøv vores låneberegnerog beregn din månedlige ydelse

FÅ RÅD TIL DET,  
I DRØMMER OM
Drømmer I om en større bil, en afslappende 
ferie eller noget helt tredje?

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 
50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger 
og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på 
forbrugslån.

Ydelserne indeholdes direkte i din løn, så din arbejds-
giver overfører beløbet til os.

Kontakt os i dag
Email: tjl@tjlaan.dk
Telefon: 33 12 32 285

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.
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 VIGTIGE

Lidt har også ret. 35 flere ansøgere har 
læreruddannelsen på KVOTE 2 fået i år i 
forhold til sidste år. Det er en stigning på 
1,8 procent, som dog skal holdes op imod, 
at der samlet set er seks procent flere, som 
i år har valgt at søge ind på en videregåen-
de uddannelse.

Sidste år oplevede læreruddannelsen en 
fremgang i kvote 2-ansøgere på bare fem 
studerende, men tallene fra både 2020 og 
især 2021 er dog alligevel bemærkelsesvær-
dige, fordi søgningen til læreruddannelsen 
faldt i både 2017, 2018 og 2019.

Også i forhold til sommerens  
AFGANGSPRØVER handler det om at have 
øje for detaljen. I den politiske aftale fra 
februar om at reducere antallet af afgangs-
prøver til fire står der i et bilag, at man 
lokalt kan se bort fra "visse dele af under-
visning, der er foregået som nødundervis-
ning, i forbindelse med udarbejdelse af de 
mundtlige eksamensspørgsmål".

Men det er gået manges næse forbi, og 
derfor efterlyser Skolelederforeningen en 
klar udmelding fra ministeren.  

"Jeg blev meget overrasket, da ministe-
ren under et møde forleden lige nævnte 
muligheden i forbifarten. Der er ikke 
nogen, der har hørt, at man lokalt skulle 
have de her muligheder for at lægge til og 
trække fra, alt efter hvilke områder 
eleverne har været igennem", siger for-
mand Claus Hjortdal.

En klokkeklar udmelding kommer de to 
skoleforskere Jens Rasmussen og Lars 
Qvortrup med i en ny bog, der har genan-
tændt en tre år gammel debat om den 
læringsmålstyring, som blev indført som en 
del af folkeskolereformen.

De to forskere blev i april 2018 meldt til 
Udvalget for Videnskabelig Uredelighed af 
kollegaen Keld Skovmand og frifundet 
knap et år efter.

I bogen "Skoleret" går de nu i rette med 
både anklager og mediernes dækning, 
herunder også Folkeskolens, som de 
mener førte til, at de blev dømt i en 
FOLKEDOMSTOL, inden sagen var afgjort.

1

3

2

Redigeret af: abr@folkeskolen.dk

Mest læste:
Blog: Omstillingstrætheden  
har meldt sig

Mest debatterede:
Blog: ”Syv – måske  
diskutable – oversættelser 
af enkeltord”

Forfremmelse til 
markant stemme i 
skoledebatten
Den hidtidige prorektor, dr.pæd. Alexander 
von Oettingen tiltræder 1. juni som ny rektor 
for den sydjyske professionshøjskole UC Syd. 
Han bliver dermed chef for omkring 700  
ansatte fordelt på fire campusser i Esbjerg, 
Haderslev, Aabenraa og Kolding.   
Foto: UC Syd

Hovedstaden hårdt 
ramt af corona
I denne uge fik afgangseleverne i Region Hovedsta-
den som de sidste i landet lov til at vende tilbage til 
skolerne. Men regionen er stadig hårdest ramt. Den 
17. marts var 13 procent af skolerne ramt af det, Sta-
tens Serum Institut (SSI) kalder et muligt co-
vid-19-udbrud. Det betyder, at tre eller flere elever på 
samme skoletrin – indskoling, mellemtrin eller ud-
skoling – er konstateret smittet inden for en 14-da-
ges periode. På landsplan er tallet seks procent.
Foto: Charli Bandit/iStock
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På grund af lavt smittetal fik elever på Bornholm lov til at vende tilbage 
til skolerne 1. marts. Det var en lettelse for lærerne på Kongeskærskolen 
i Allinge. "Det betyder så meget for det sociale og for trivslen. Eleverne 
har behov for at være sammen", siger lærer i 5.v Søren Lorenzen. "Men 

de har også konflikter. De har lige skullet finde hinanden".
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Helt ekstraordinært var der ingen af 
suppleanterne, der trådte til, da Mari-
anne Holler Kanstrup besluttede at træ-
de ud af Danmarks Lærerforenings ho-
vedstyrelse af private årsager. Fire kan-
didater stillede op til suppleringsvalget, 
og her vandt Lars Buur Holmboe. 

Stemmerne på de fire kandidater for-
delte sig således: Lars Søltoft Buur 
Holmboe: 2.998 stemmer, Janne Riise 
Hansen: 2.218 stemmer, Pia Henrik-
sen: 2.169 stemmer, Pia Jessen: 2.030 
stemmer. Under en femtedel af de 
stemmeberettigede stemte.

I andet forsøg lykkedes det lærer 
Lars Buur Holmboe at blive valgt ind 
i Lærerforeningens hovedstyrelse 

LÆRERLIV

Lars Buur Holmboe
Lærer, Mølholm Skole
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I skoleåret 2020/2021 skulle skolerne have taget de obligatoriske 

nationale test fra 1. marts til og med den 30. april. Perioden er 

forlænget som følge af coronanedlukningen til og med den 11. juni. 

Foto: eyecrave/iStock
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Nationale test
skader trivslen

om, hvordan de havde det med de nationale test. Svaret 
var, at de ikke havde det overvældende godt med dem.

43,2 procent af eleverne forholdt sig generelt "nega-
tivt" eller "meget negativt" til de nationale test. Det er 
omtrent dobbelt så mange som dem, der forholdt sig 
"positivt" eller "meget positivt", nemlig 19,7 procent.

Et af undersøgelsens markante resultater er, at en me-
get stor gruppe af folkeskoleeleverne, nemlig 44,3 pro-
cent, ofte har oplevet at blive "ked af det" efter at have 
fået testresultater tilbage. Samtidig er det kun 7,9 pro-
cent af eleverne, der indikerer aldrig at have oplevelsen 
af at være ked af det, når de får testresultater tilbage.

Når skolerne genåbner, skal der sættes ekstra kræfter 
ind på at sikre elevernes trivsel efter et år med skoleluk-
ninger og ensom fjernundervisning. Samtidig fastholder 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at de 
nationale test skal gennemføres for at skabe overblik 
over, hvor meget nedlukningerne har kostet på faglighe-
den. Men ifølge en ny analyse fra Aalborg Universitet går 
netop de nationale test ud over elevernes trivsel.

"Der er en ret stor gruppe elever, som har det dårligt 
med de nationale test, og vores statistiske analyse viser, 
at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og det at 
have det skidt med de nationale test", fortæller Tobias 
Bøgeskov Eriksen, som sammen med to forskerkolleger 
står bag en undersøgelse af knap 900 aalborgensiske 
elevers forhold til nationale test. Han er desuden med-
lem af Aalborg Byråd for Socialdemokratiet.

ELEVERNE NEGATIVE OVER FOR NATIONALE TEST
Tobias Bøgeskov Eriksens data blev indsamlet i foråret 
2019, hvor 888 aalborgensiske skoleelever fra 8. og 9. 
klasse på 19 skoler deltog i en spørgeskemaundersøgelse 

Flere og flere kommuner henvender sig i 
øjeblikket til Børne- og Undervisningsmini-
steriet for at få lov til at droppe de nationa-
le test dette forår. SF's skoleordfører, Jacob 
Mark, ser gerne, at det ønske bliver imø-
dekommet, fordi mange lærere ser testene 
som "spild af god undervisningstid, som 
lærerne i stedet kunne bruge på det vigtige 
relationsarbejde til gavn for børnene". 

Men undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil afviser fortsat. I et svar 
til Jacob Mark skriver hun, at testene er 
vigtige for at få et billede af det faglige 
niveau "ikke mindst i lyset af den aktu-

elle anden periode med nedlukning og 
nødundervisning". 

Hun skriver videre: "Jeg er overbevist 
om, at alle skoler gør en enorm indsats 
for at genskabe relationen mellem elever-
ne og mellem elever og lærere, både når 
de er tilbage i skole og ved opsøgende 
arbejde, trivselsgrupper med videre for de 
elever, som fortsat ikke er tilbage i skolen. 
Det vil gennemførelsen af nationale test 
ikke ændre på".

Endelig påpeger ministeren, at testene 
er justeret, så de nu skulle være mere 
retvisende på individniveau.

En ny undersøgelse fra Aalborg 
Universitet viser, at næsten halvdelen af 
de adspurgte elever har oplevet at blive 
kede af deres resultat fra de nationale 
test. Det er de fagligt svageste elever, 
der har det sværest med testene.

Kommuner 
vil slippe for 

nationale test 
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Se mere på dgi.dk/diggi

Bevægelse i dansk og matematik
Sæt bevægelse og fællesskab på skemaet i 12 dansk-, matematik- og bevægelseslektioner.

Prøv Diggi – et aktivt forløb, som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik gennem  
sjove og udfordrende lege og opgaver via historien om den søde dinosaurus Diggi. 
Diggi har et forløb målrettet elever i 0.-2. klasse og 3.-4. klasse.  
Forløbet indeholder en komplet undervisningsmanual med tilhørende materialepakke. 

Om Diggi:
 Trivsel og fællesskab er i fokus.
 Undervisningen giver lyst og mod til at lære mere.
 Undervisningsmaterialet opfylder de alderssvarende læringsmål.
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“Skoledagens længde 
indtager en klar 
førsteplads på listen 
over de værste ting 
ved reformen”.

“Jeg har savnet 
at råbe ‘ti stille!’”

“Der er simpelthen nogen, der 
har lavet en løsning, der ikke 
har været gennemtænkt”.
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Udeskole med 
potentiale og 
benspænd

En fast dag med udeskole om 
ugen kan få flere læreres øjne 
op for undervisningens 
potentialer, håber en ekspert. 
Men hun kan også sagtens få 
øje på faldgruberne i en særlig 
situation, der ikke giver lærerne 
redskaberne til at lykkes.

ORD Andreas Brøns Riise     
FOTO Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

6.-klasseelever på Hobrovejens Skole i Randers i gang med den ugentlige udeundervisningsdag. Lige nu er trivslen i fokus med bevægelseslege. 
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Med genåbningen af skolerne for 5.-8. klasse 
én dag om ugen som udeundervisning er 
mange lærere igen på rekordtid ved at omstille 
sig til en ny undervisningsform som så mange 
gange før i løbet af det seneste coronaramte år.

Netop den korte forberedelse bekymrer 
Marianne Hald, lektor ved professionshøjsko-
len UCN og en af forfatterne og redaktør til 
bogen “Udeskole i teori og praksis”.

“Jeg er bekymret for, at så mange lærere 
bliver kastet ud i udeundervisning, hvis de 
ikke har didaktik og værktøjer på plads. Man 
kan nemt komme til at gentage nogle lette 
bevægelseslege og stjerneløb eller andet, der 
ikke har faglig tyngde”, siger hun og tilføjer: 
“Der skal være mindst lige så meget struktur 
omkring udeundervisningen som den, der 
foregår indenfor – hvis ikke mere. Den struk-
tur kan tage tid at opbygge”.

SKAB SAMMENHÆNG  
MELLEM INDE OG UDE

Grundstenen til den vellykkede udeundervis-
ning er at finde den lokation og de aktiviteter, 
der gør det muligt at koble den undervisning, 
der foregår indenfor – eller online – til det, 
der foregår udenfor, forklarer lektoren.

“Det, der er temaet i den normale undervis-
ning, skal læreren overveje, hvordan eleverne 
kan arbejde kropsligt eller sanseligt med. 
Udenfor er der ingen tavle, så stilladsering 
bliver enormt vigtigt, fordi eleverne skal ar-
bejde selvstændigt og i grupper”, siger hun.

Lykkes det at gøre udeskolen til en forlæn-
gelse af indeskolen, kan eleverne til gengæld 
opleve at lære stoffet på helt nye måder, un-
derstreger Marianne Hald.

Som eksempel nævner hun de mindste ele-
ver, der i matematik arbejder med måleenhe-
der og ved hjælp af en hjemmelavet målepind 
meget konkret kan se, hvor stor forskellen er 
på en centimeter, en meter og en kilometer. 
Og i dansk kan man kigge ind over hækken 
og forestille sig, hvem der bor i et hus, og 
lade de forestillinger være grundlaget for en 
novelle.

“Finten er at få øje på præcis det sted og 
den aktivitet, der skaber sammenhængen med 
det, de arbejder med i forvejen, i stedet for at 
starte med stedet og lade det diktere aktivite-
terne”, siger Marianne Hald.

Det øgede behov for struktur omkring 
udeundervisningen starter, allerede inden man 

går ud, og fortsætter i efterbearbejdelsen af 
lektionen, hvor der skal tegnes en tydelig rød 
tråd for eleverne mellem det, der foregik ude 
og inde.

“Inden eleverne går ud, skal de ret klart 
have forklaret, hvor de skal hen, hvor længe 
de skal være der, hvornår der er pauser, præcis 
hvad der skal arbejdes med – og hvordan det 
hænger sammen med det, de arbejder med 
indenfor”, siger Marianne Hald.

Men hun understreger, at hun også sagtens 
kan få øje på benspændene.

MASSER AF BENSPÆND  
LIGE NU

Dels er der det lunefulde danske forårsvejr, 
som bliver en større udfordring end normalt, 
fordi man ikke har muligheden for at gå ind 
igen, hvis det står ned i stænger.

“Men man kan gøre nogle små greb. En pre-
senning spændt ud mellem træer, så der altid 
er et tørt sted, er for eksempel en god ide. Det 
er godt at have et helle”, siger Marianne Hald.

Dels er det ofte i indskolingen, man under 
normale omstændigheder går en hel dag i 
naturen. I takt med at eleverne bliver ældre, 
begynder de at interessere sig mere for byens 
kulturrum. I udskolingen bliver de optagede 
af uddannelse, virksomheder, erhverv og 
samfund.

“Men en del af de oplagte besøgssteder er 
lukket lige nu, og det er jo primært mellemtrin 
og udskoling, der skal have udeundervisning. 
Så det er helt klart en udfordring”, siger Ma-
rianne Hald.

Endelig er der de socialt udhungrede elever, 
der nu kan mødes én dag om ugen med deres 
kammerater, og som må forventes at have no-
get at indhente på trivselskontoen.

“Undervisningsformen kan i sig selv skabe 
motivation, fællesskab og trivsel. Forskningen 
viser også, at eleverne motiveres af en passen-
de fokuseret og stilladseret udendørsundervis-
ning, og at det bliver kedeligt i længden, hvis 
det er for kaotisk, eller der er for meget tid til 
frikvarter”, siger Marianne Hald og tilføjer:

“Så langt har vi forskningen på plads. Så er 
spørgsmålet, om vi vil se det samme netop nu, 
hvor eleverne kommer tilbage. Eleverne har 
brug for lidt tid til fællesskab, før det faglige 
kommer i fokus”.

abr@folkeskolen.dk

TI GODE RÅD TIL 
UDESKOLE

1. Praktiske forhold Sørg for, at 
eleverne ved, at de skal have tøj 
og mad og drikke med til at være 
ude hele dagen i al slags vejr.  

2. Grej, udstyr og materialer Lav 
en klar fordeling over, hvem der 
har ansvaret for at medbringe og 
transportere materialer, der 
eventuelt skal med udenfor. 

3. Klare instruktioner Fortæl på 
forhånd eleverne, hvad I skal 
lave af aktiviteter og opgaver.

4. Klar struktur Læg et program for 
dagen til eleverne, og lad så 
vidt muligt pauser følge det 
normale skema for at bevare en 
kendt struktur.

5. Samlingspunkt Udvælg et fast 
mødested for samling og fælles 
beskeder.  

6. Samlingssignal Aftal et signal, 
eleverne kender, når du vil samle 
dem.  

7. Gåmakkere I de mindre klasser er 
det rart og trygt, at eleverne 
har en fast gåmakker.

8. Hold fokus Saml op undervejs, 
når eleverne mister fokus. Spørg 
for eksempel: Hvad har I gjort og 
lært indtil nu? Hvad skal I 
herefter?

9. Lærerrollen Overvej, hvordan 
eleverne kan samarbejde og være 
aktive deltagere i dagen. Som 
lærer skal du stilladsere og 
støtte undervejs. 

10. Fotos. Det kan være en fordel, 
hvis eleverne undervejs tager 
noter og billeder, som de senere 
kan bruge til efterbearbejdning 
og måske præsentation i inden-
dørsundervisningen. 

Kilde: ”Udeskole i teori og praksis” 
redigeret af Jørgen Bærenholdt og 
Marianne Hald, Dafolo 2020.
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NYE LÆRERE 
SKAL TILBAGE 
PÅ SKOLE-
BÆNKEN

Læreruddannelsen skal betragtes som en basisuddannelse, hvor nye lærere 
får både ret og pligt til efteruddannelse efter tre år i lærerjobbet. Det foreslår 
de lærerstuderendes nye forperson, Caroline Holdflod Nørgaard. Hun vil 
samtidig sikre lærerstuderende minimum 21 timers undervisning om ugen.

ORD Sebastian Bjerril
FOTO Peter Helles Eriksen                    
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NYE LÆRERE 
SKAL TILBAGE 
PÅ SKOLE-
BÆNKEN

Fra dag ét indtog 26-årige Caroline Holdflod Nørgaard en central plads i uddannelsesministerens 
udviklingsgruppe for læreruddannelsen som repræsentant for landets lærerstuderende.

Hvis vi skal have flere lærere, der kan holde 
til mange år i folkeskolen, er der brug for et 
fundamentalt nyt syn på uddannelsen af læ-
rerne. Sådan lyder det fra Caroline Holdflod 
Nørgaard i hendes første store interview som 
forperson for de cirka 5.800 lærerstuderen-
de, der er medlemmer af Lærerstuderendes 
Landskreds (LL).

Hun mener, at langt flere lærere vil blive 
i folkeskolen, hvis uddannelsen gøres til 
en tretrinsraket, der grundlæggende ændrer 
måden, vi uddanner, understøtter og udvikler 
lærere på. 

“Vi betragter os som færdiguddannede lære-
re, når vi har forladt læreruddannelsen. Det er 
lidt naivt. Man bør i langt højere grad betragte 
uddannelsen som en grunduddannelse, man 
bygger oven på. Derudover er det nødvendigt, 
at de første to år i folkeskolen har et langt 
større fokus på at sikre en god overgang til 
lærerjobbet, og efter tre år som lærer skal man 
så optjene retten til efteruddannelse, som skal 
være obligatorisk at benytte”, forklarer Caro-
line Holdflod Nørgaard, der tiltrådte sin nye 
position i januar.

Hun foreslår konkret en trepartsaftale, der 
sikrer, at nyuddannede lærere efter tre år får 
ti ECTS-point til efteruddannelse, som de er 
forpligtede til at bruge.

“Forskningen viser, at der er rigtig store 
gevinster at hente, hvis man de to første år 
understøtter og tager ordentligt hensyn til, at 
man er ny lærer. Vi ved også, at lærerne skal 
have muligheden for at udvikle sig inden for 
de første syv år. For ellers forlader de folke-
skolen. Derfor bør vi lægge en god portion 
efteruddannelse ind mellem år tre og syv”. 

Ifølge Caroline Holdflod Nørgaard bør de 
fire år på grunduddannelsen være langt mere 
centreret om at styrke de kommende læreres 
grundfaglighed.  

VÆK FRA 
FORMÅLSLØSE FAG

“Lærer Anders Thorsen opsamler hvert år alle 
de ting, der i årets løb er blevet sagt, at der 
skal proppes ind i folkeskolen, og man kunne 
jo lave samme opsamling med læreruddannel-
sen. Der er hele tiden en masse snak om, at 
man kunne putte alt muligt ind i uddannelsen. 
Jeg tror, at det er langt vigtigere, at vi sikrer 
en grundrobusthed, som gør, at vi kan tage 
imod alt, hvad der bliver smidt efter os, gør 
os i stand til at sortere i forskningen og i stand 
til at være kritiske. Og så skal vi lære at være 

tilpas i at være på usikker grund. For sådan er 
det at være lærer”, siger hun.

For at gøre plads til at styrke lærernes 
grundfaglighed og gøre plads til en bedre 
praktik har Caroline Holdflod Nørgaard luftet 
tanken om at skippe et helt undervisningsfag 
på uddannelsen, så kommende lærere kommer 
ud i folkeskolen med kompetence til at under-
vise i to fag i stedet for tre.

“Jeg synes, at man burde reducere rammer-
ne for undervisningsfagene. Det er vigtigst, 

at vi lærere kommer ud med en ballast som 
gode didaktikere og almenpædagogiske 
undervisere, og at uddannelsen emmer af 
dannelse, køn og normkritik. Så kan vi bygge 
mere på undervisningsfagene, når vi har lært 
grundstenen”.

De lærerstuderendes forperson mener også, 
at der er brug for at gå væk fra at have fag, 
der ikke meget tydeligt fortæller de studeren-
de, hvad formålet er. 

“Det betyder meget, at man kan se rele-
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vansen med fagene. Som det er nu, har vi 
KLM (kristendomskundskab, livsoplysning 
og medborgerskab, redaktionen) PL 1, 2 og 
3. Jeg tror, at vi bør gå tilbage til at have fag, 
der hedder pædagogik, didaktik, psykologi og 
retorik. Ellers skal vi i hvert fald på en anden 
måde give dem nogle navne, der giver dem 
noget identitet, så man som studerende forstår, 
hvad man skal bruge dem til”.

Caroline Holdflod Nørgaard sidder for tiden 
med i uddannelsesminister Ane Halsboe-Jør-
gensens (Socialdemokratiet) udviklingsgrup-
pe. Her har hun sammen med repræsentanter 
fra Danske Professionshøjskoler, Danmarks 
Lærerforening og KL seks måneder til at 
komme med et bud på en styrket uddannelse. 

Tre måneder inde i arbejdet har udviklings-
gruppen ifølge Caroline Holdflod Nørgaard 

foreløbig brugt tiden på at forsøge at indkap-
sle det særlige ved at være lærer. 

“Vi dykker ned i det, at vi suverænt er den 
eneste uddannelse, der så direkte er rettet mod 
ikke bare at blive lærer, men at blive lærer i 
folkeskolen. Det er én arbejdsgiver og én job-
betegnelse. Selv sygeplejersker og pædagoger 
har en bredere målgruppe. Hvad betyder det, 
og hvad er det så, at det kræver? Det har vi 
brugt rigtig meget tid på at tale om”.

MERE FRIHED TIL
LOKALE REKTORER

På Christiansborg har et flertal uden om rege-
ringen givet grønt lys til, at der kan oprettes 
et privat og friere alternativ til den offentlige 
læreruddannelse. I den forbindelse har uddan-

LL’S ØNSKER TIL 
LÆRERUDDANNELSEN
• En bedre og længere praktik.
• Større fokus på lærerens 

grundfaglighed.
• Progressionen i uddannelsen skal 

tilbage.
• Indfør et minimumstimetal på 21 

timers undervisning om ugen. 
• Praktikvejlederne skal uddannes 

og meget tættere på uddannelsen.
• Vi skal helt væk fra 

uddannelsesinstitutionerne, hvor 
man kun kan tage en del af sin 
uddannelse. 

• Ret og pligt til efteruddannelse 
efter tre år som nyuddannet 
lærer.

Caroline Holdflod Nørgaard læser selv til lærer på Københavns Professionshøjskoles afdeling på Nyelandsvej på Frederiksberg. Hun mener, at det var en 
fejl, at man i sin tid lagde uddannelsen til lærer ind under professionshøjskolerne.
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nelsesministeren understreget, at hun agter 
at give den ordinære læreruddannelse mere 
frihed. Og det er nødvendigt, lyder det fra 
Caroline Holdflod Nørgaard. 

Men hun ønsker ikke nødvendigvis total 
frihed, hvis den gives til den øverste ledelse 
af professionshøjskolerne, der sidder med de 
overordnede budgetter. 

“Det er enormt vigtigt at blive skarpe på, 
hvad det er, vi giver frihed til, og hvem det 
er, vi giver friheden til. Friheden bør gå til de 
enkelte læreruddannelsessteder, og man bør 
politisk sikre, at en øget investering i lærerud-
dannelsen reelt går til en bedre uddannelse. Jeg 
mener, at vi bør indføre et gennemsnitligt mini-
mumstimetal på 21 ugentlige undervisningsti-
mer, så man på den enkelte læreruddannelse er 
sikret resurser til at øge studieintensiteten. Det 
kan virke som en detailregulering, men de en-
kelte læreruddannelser skal have frihed til selv 
at vurdere, hvordan timerne fordeles, så længe 
den studerende i gennemsnit i løbet af fire år 
har haft minimum 21 lektioner om ugen”.

Den større frihed bør ifølge Caroline Hold-
flod Nørgaard gives til en lokal leder, som hun 
mener igen burde bære titlen rektor.

“En rektor kunne så vurdere ud fra sit kend-
skab til de studerende, hvordan resurserne 
bliver brugt bedst muligt i forhold til antallet 
af undervisningstimer, selvstændigt arbejde og 
andre studieaktiviteter. Har man nogle meget 
engagerede studerende, kan det måske nogle 
steder give mening at bruge pengene på at 
danne mindre hold i stedet for at have et højt 
timetal. Men de beslutninger skal tages af 
nogen med kendskab til hverdagen, og som de 
studerende kan gå til med deres input”.  

EN FEJL MED
PROFESSIONSHØJSKOLERNE

Fortalerne for et privat alternativ til lærerud-
dannelsen har kritiseret den nuværende lærer-
uddannelse for at mangle dannelse, autonomi 
og plads til lokale toninger af uddannelsen. 
Og der er faktisk noget om snakken, mener 
Caroline Holdflod Nørgaard. Hun mener, at en 
central del af læreruddannelsens særlige ånd 
forsvandt med lukningen af de mange lærerse-
minarier, da Folketinget valgte, at læreruddan-
nelsen skulle flytte ind under de dengang ny-
oprettede professionshøjskoler tilbage i 2008. 

Siden har læreruddannelsen mange steder 
delt bygninger med en lang række andre vel-
færdsuddannelser og været underlagt ledelser 
meget langt fra hverdagen på lærerstudiet, 
påpeger hun. 

“Det har resulteret i, at læreruddannelsen 
mange steder har mistet sin ånd og sit særken-
de. Uddannelsen er blevet en del af professi-
onshøjskolernes kæmpe maskineri. Det har 
skabt en ensretning, de lokale traditioner er 
mange steder gået fløjten, og ledelserne, der 
foretager de økonomiske prioriteringer, sidder 
meget langt fra læreruddannelsen”, siger Ca-
roline Holdflod Nørgaard.

Ifølge de lærerstuderendes forperson var 
det en fejl at indsluse læreruddannelsen under 
professionshøjskolerne. 

“Læreruddannelsen burde aldrig være 
blevet en del af professionshøjskolerne. Da 
man oprettede professionshøjskolerne, valgte 
man, at Journalisthøjskolen, Designskolen 
og Maskinmesterskolen fortsat skulle være 
selvstændige institutioner. Hvorfor gjorde man 
ikke det samme med læreruddannelsen? Det 
har jeg svært ved at forstå”.  

Hvad gør professionshøjskolerne forkert?
“Størrelsen og styringsrammerne gør det 
svært at drive god læreruddannelse. Professi-
onshøjskolerne er kæmpe maskiner, der skal 
driftes, og som er afhængige af at tiltrække 
en hel masse studerende, for at de kan få det 
til at løbe rundt. Man bruger derfor mange 
penge på markedsføring og sit image i særligt 
de store byer. Og når der er mange mellem-
lederniveauer, bliver ens bevidsthed fjern fra 
hverdagen ude på de mange uddannelser”.

bje@folkeskolen.dk

OM CAROLINE 
HOLDFLOD NØRGAARD
Caroline Holdflod Nørgaard tiltrådte 
som ny forperson for 
Lærerstuderendes Landskreds (LL) 
15. januar. 

Som forperson har hun de næste to 
år orlov fra sin egen uddannelse, 
hvor hun læser til dansklærer i 
indskolingen og samfundsfags- og 
håndværk og design-lærer på 
Københavns Professionshøjskole på 
Nyelandsvej på Frederiksberg. Inden 
læreruddannelsen læste hun et par 
semestre på bacheloren i 
uddannelsesvidenskab på Aarhus 
Universitet. 

Repræsenterer de lærerstuderende 
i uddannelsesminister Ane Halsboe-
Jørgensens udviklingsgruppe, der til 
efteråret skal præsenteret et forslag 
til en bedre læreruddannelse. KL, 
Danmarks Lærerforening og Danske 
Professionshøjskoler udgør gruppens 
øvrige deltagere.

Har været aktiv i Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom, og siden 
2018 har hun været aktiv i 
Lærerstuderendes Landskreds. Hun 
har siddet i bestyrelsen på 
Københavns Professionshøjskole og 
er i dag bestyrelsesmedlem i den 
uddannelsespolitiske tænketank 
Perspektiv. 

26 år og opvokset i Birkerød i 
Nordsjælland.

”Mange steder 
har lærer-
uddannelsen 
mistet sin ånd 
og sit særken de”.
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Tema/efteruddannelse
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Efteruddannelse  
sat i stå af corona

Både faglige foreninger og professionshøjskoler har været nødt til 
at aflyse og udskyde store dele af deres kurser og arrangementer 
for folkeskolelærere det seneste år. Den praksisnære, faglige 
efteruddannelse er stort set stoppet, mens den mere formelle 
efteruddannelse delvist har kunnet gennemføres online.

Lærernes efteruddannelse og faglige inspiration har stort 
set været ikkeeksisterende i 2020. Det er det overordnede 
billede, hvis man løber ned over de faglige foreningers og 
professionshøjskolernes kursusprogrammer i løbet af det 
seneste år, hvor coronapandemien har været altoverskyggende.

Fagbladet Folkeskolen har spurgt de faglige foreninger, 
og her er svaret klart og enslydende: Meget få af de plan-
lagte kurser, konferencer og arrangementer har kunnet 
gennemføres.

Fra Danmarks Matematiklærerforening lyder det, at kun 
en tredjedel af den planlagte aktivitet har kunnet gennem-
føres og med et deltagerantal på cirka 21 procent mindre 
end de foregående år.

Dansklærerforeningens Folkeskolesektion melder tilsva-
rende om ganske få gennemførte arrangementer sidste år, 
ligesom Geografforbundet kun har gennemført to arrange-
menter med i alt knap en snes deltagere. Rejser og andre 
regionale faglige arrangementer er blevet aflyst.

Hos sproglærerne er alle efteruddannelsesaktiviteter 
blevet udsat, oplyser Sproglærerforeningen. En større 
sprogkonference er blevet udsat tre gange – fra marts 2020 
til november 2020 til marts 2021 og nu til september. En 
studietur til Tyskland er blevet udsat et år, og foreningens 
franskkonference har lidt samme skæbne. Samme melding 
om udsættelse af al kursusaktivitet lyder fra Tysklærerfor-
eningen for Grundskolen.
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Skal du læse en master- eller  
diplomuddannelse til efteråret 
2021 på RUC?

Master- og diplom uddannelse Studiestart Informationsmøde

Turistfører med diplom (TUR) 13. august 20. maj, 10. juni

Sundhedsfremme (MSF) 21. august 23. april

Uddannelse og læring (MUL) 27. august 8. april

Projekt- og Forandringsledelse (MPF) 27. august 15. april, 12. maj

Organisationspsykologi (MPO) 30. august

Social Entreprenørskab (MSE) 29. januar 22

Kontakt os:
Mail: imt-master@ruc.dk
Tlf:  46743030

1.6  Masteruddannelser
15.6 Diplomuddannelse

Læs mere på:
ruc.dk/veu

Ansøgningsfrist

“Der vil mangle et til to års efteruddannel-
se, og det er i forvejen et forsømt område. 
Der er et underskud, der bliver større”, siger 
formand for Sproglærerforeningen Rita Mo-
gensen, som tilføjer:

“I en undervisningshverdag, hvor man kun 
taler med elever, vil ens sprog automatisk 
blive ringere, fordi man ikke får brugt det, 
man som lærer skal kunne mere end eleverne. 
Desuden udvikler sprog sig hele tiden og skal 
konstant opdateres”.

Kursusansvarlig i Dansklærerforeningen 
Ida Geertz-Jensen understreger, at hun har 
oplevet en enorm iderigdom og sparring 
blandt dansklærere i diverse onlinefora un-
der nedlukningen, så hun er som sådan ikke 
bekymret for fagligheden hos lærerne trods 
manglende kurser, tværtimod har situationen 
også ført noget godt med sig:

“Lærerne er gået til nye længder for at kun-
ne lave spændende og kreativ undervisning 

under omstændighederne. Noget er lært af en 
unik situation, som kan tages med videre”, 
siger hun og tilføjer:

“Men ligesom man snakker om hudsult, når 
vi har været adskilt så længe, har mange læ-
rere nok fagnørdesult, der kun kan stilles ved 
at være fysisk sammen med andre fagnørder. 
Den hype, man oplever, når man har fået lov 
til at fordybe sig i sit fag på et kursus, mang-
ler. Man får slet ikke samme umiddelbarhed, 
når sparringen foregår bag hver sin skærm”.

Pædagogisk LæringsCenterForening 
(PLCF) gennemførte sammen med Danmarks 
It- og Medievejlederforening et større arrange-
ment i efteråret, men har ellers måttet indstille 
stort set al aktivitet. Deltagere på PD-moduler 
(pædagogisk diplomuddannelse) har fået til-
bud om at gennemføre med fjernundervisning, 
men alle kortere kurser er aflyst eller udskudt.

Foreningen for Madkundskab afviger en 
smule fra billedet. Foreningen melder om et 

markant stigende antal tilmeldte til forenin-
gens aktiviteter i skoleåret 2020/21 sammen-
lignet med året før, fordi valgfagsprøven i 
madkundskab er blevet gjort obligatorisk.

Mange af kurserne har måttet aflyses, men 
det er dog lykkedes at gennemføre en konfe-
rence med de maksimalt tilladte 50 deltagere 
og en virtuel konference med 70 deltagere.

PRAKSISNÆR EFTERUDDANNELSE 
ER SVÆRT ONLINE

Enkelte foreninger melder om, at noget af akti-
viteten har kunnet flytte online, men for flere har 
det vist sig umuligt. Det gælder blandt andet 
Biologiforbundet. Her finder man det vigtigt, 
at kurserne er “praksisnære hands on-kurser”, 
hvorfor de ikke kan gennemføres virtuelt.

“Vi ønsker, at man i biologiundervisningen 
kommer lidt på afstand af portalerne, så bio-
logi bliver et mere praktisk fag, og at eleverne 

”Efter- og videreuddannelsesområdet er 
virkelig udfordret på den del, der handler 
om at sparre ude på skolerne”.
Helle Marstal, videreuddannelsesleder,  
Københavns Professionshøjskole

Tema/efteruddannelse
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Søger du inspiration til, hvordan I kan drage nytte af Børne- og Undervisningsministeriets pulje
målrettet indsatser, der kan styrke elevers trivsel og faglighed frem mod sommerferien �����
Trivselsfabrikken tilbyder certificering i det evidensbaserede og af WHO blåstemplede FRIENDS
Resilience© program - et skoletrivselsprogram til fremme af resiliens og forebyggelse af stress,
angst og depression, der praksisnært kan udfoldes på jeres skole af elevernes egne kendte voksne. 

STYRK TRIVSLEN OG BOOST FAGLIGHEDEN

FRIENDS Resilience programmet er en helhedsorienteret indsats, der er: LETTILGÆNGELIG OG
ANVENDELIG I PRAKSIS - med programmet følger en komplet undervisningsmanual og aktivitetsbog
til eleverne - EN TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS - programmet er opdelt i fire alderstilpassede
programversioner, som kan implementeres fra børnehaveklasse til udskoling - NETVÆRKS-
ORIENTERET - programmet inddrager forældre og skolens øvrige medarbejdere som vigtige 
medspillere og skaber et fællessprog mellem skole-hjem-elev.

Læs mere på www.trivselsfabrikken.dk
Besøg vores hjemmeside, eller ring til os på ���� ���� for info om, hvordan FRIENDS Resilience
programmet kan hjælpe jeres skole til en evidensbaseret, praksisnær og tidlig forebyggende indsats. 

COVID INDSATS

kommer mere ud og lærer om naturen med 
alle sanser”, siger formand Brian Ravnborg 
Christensen.

Musiklærerforeningen har stort set ikke 
kunnet gennemføre nogen kurser og har 
blandt andet været ramt af, at sang ifølge de 
første retningslinjer fra myndighederne kun 
måtte foregå med stor afstand og i de senere 
retningslinjer helt blev frarådet.

Også i Danmarks Fysik- og Kemilærerfor-
ening har man aflyst meget efteruddannelse i 
stedet for at rykke den online, fordi vurderingen 
er, at de naturfaglige fag kræver “hands on”.

“Vores udskudte arrangementer er blandt 
andet et besøg på et olieraffinaderi i Frederi-
cia og studieture til Hiroshima og til Cern i 
Schweiz. Det bliver lidt søgt at gøre online. 
Og der er altså grænser for, hvad man kan, bør 
og må lave uden for et laboratorium”, siger 
formand Erland Andersen.

Foreningen har kunnet gennemføre et par 
besøg i små grupper på en plastvirksomhed 
sidste forår, hvor smittetallet var lavt. Men Er-
land Andersen kalder det overordnede billede 
af lærernes efteruddannelse under coronapan-
demien for “sørgeligt”.

DIPLOMUDDANNELSER 
GENNEMFØRES ONLINE

Efteruddannelsen af lærere på landets pro-
fessionshøjskoler er også mærket af coro-
nakrisen. Bedst står det til med den såkaldte 
bekendtgørelsesbelagte efteruddannelse som 
diplomuddannelser og efteruddannelse til un-
dervisningskompetence i et fag.

Her har antallet af tilmeldte været svagt 
på retur de seneste år, men størstedelen af 
den har kunnet gennemføres under nedluk-
ningerne af uddannelsesinstitutionerne via 
fjernundervisning.

“Vi omlagde til onlineundervisning med 
dags varsel for et år siden, og siden sommer 
har kurserne været tænkt online fra fødslen. 
Så bekendtgørelsesbelagte uddannelser kører 
som planlagt, og evalueringerne fra efteråret 
2020 viser faktisk stor tilfredshed”, siger leder 
for efteruddannelse på skoleområdet på Kø-
benhavns Professionshøjskole Helle Marstal.

Værre ser det ud med den kategori, der 
hedder rekvireret efteruddannelse. Den 
dækker over projekter, hvor en skole eller 
kommune køber efteruddannelsesforløb, hvor 
professionshøjskolens undervisere kommer 
ud på skolerne og efteruddanner i lærernes 
egen praksis.

Leder for efteruddannelse på skoleområdet 
ved professionshøjskolen Via Torben Kirke-
gaard understreger, at professionshøjskolen 
i 2020 har oplevet “en mere afholdende og 
defensiv tilgang til kompetenceudvikling”.

“Det er især kommet til udtryk ved, at flere 
af de større lokale skoleforløb og kompetence-
udviklingsaktiviteter er udskudt i en hverdag, 
der er præget af usikkerhed for fremtiden, 
nødundervisning, nedlukning og mange hjem-
sendelser i løbet af det seneste år”, siger han.

Også på Københavns Professionshøjskole 
er vurderingen, at denne type efteruddannelse 
har lidt mest under lukningerne.

“Der er enkelte projekter om for eksempel 
teamsparring, der har kunnet flyttes online. 
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Fælles Proaktiv Problemløsning

Forfatter til ”Det eksplosive barn”

Kursus med 

Ross Greene
•	2 x 1 dag online

•	Simultantolkning

Se mere på rossgreeneidanmark.dk

Især hvis relationen har været etableret i for-
vejen, har det fungeret godt. Men efter- og vi-
dereuddannelsesområdet er virkelig udfordret 
på den del, der handler om at sparre ude på 
skolerne”, siger Helle Marstal.

EFTERSLÆBET  
FORTSÆTTER I 2021

Samlet set har den markante nedlukning af 
skoleområdet haft en negativ effekt på efter-
uddannelsen af lærerne, lyder vurderingen fra 
professionshøjskolerne. På positivsiden tæller, 
at mere formel efteruddannelse end først fryg-
tet har kunnet gennemføres online.

“Af den grund imødeser vi også, at vi 
kommer ud med et højere efteruddannelsesni-
veau end først antaget, og at vi som efter- og 
videreuddannelsesafdeling bevarer skindet på 
næsen i 2020 til trods for færre kompetence-
udviklingsaktiviteter og et svagere kompeten-
ceaftryk på skoleverdenen omkring os”, siger 
Torben Kirkegaard.

Kigger man på antallet af tilmeldte til Vias 
efteruddannelse i efteråret 2021, ser det dog 
ud til, at coronakrisen fortsat kommer til at 
trække spor, understreger han:

“I forhold til tidligere år har vi væsentlig 
færre henvendelser fra skolesektoren bredt 
set, hvor tendensen er, at man er mindre op-
timistisk i forhold til at rekvirere og realisere 
kompetenceudvikling. Fokus er rettet imod at 
få en almindelig skolehverdag tilbage inden 
sommerferien”.

Samme tendens ses i de faglige foreninger. 
I Sproglærerforeningen er der markant færre 
lærere tilmeldt næste års kurser end normalt på 
dette tidspunkt af året, fortæller Rita Mogensen:

“Lige nu er der den usikkerhed, om der 
overhovedet bliver luft til at sende folk på ef-
teruddannelse. Desuden er folk usikre på, om 
det bliver online eller fysisk. Og det er bare 
ikke det samme at være på kursus online. Så 
mange afventer nok situationen”.

abr@folkeskolen.dk

”Det er bare ikke det samme at være på 
kursus online. Så mange afventer nok 
situationen”.
Rita Mogensen, formand for Sproglærerforeningen

Tema/efteruddannelse
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“En illusorisk dagsorden”. Så kontant skydes 
2021-målet om 90 procent kompetencedæk-
ning i folkeskolen ned. Og selv om 88,4 
procent af undervisningen ved skoleårets start 
var dækket af en underviser med kompetence 
også kaldet linjefag, så bliver det sidste ikke 
indhentet i løbet af endnu et coronaramt sko-
leår, lyder meldingen fra lærernes og skolele-
dernes organisationer.

“Vi kommer simpelthen ikke i mål med det. 
Det er helt håbløst”, siger formand for Skole-
lederforeningen Claus Hjortdal og forklarer, 
at “der er for travlt med smitteopsporinger og 
skolenedlukninger og genåbninger til, at det 
giver mening at have fokus på kompetence-
dækning”.

Delmålet for kompetencedækning er derfor 
ifølge Claus Hjortdal fuldstændig lagt på hyl-
den i dette skoleår. 

“Der er ingen udviklingsprojekter i gang på 
skolerne. Lige nu handler det bare om drift, 
drift, drift. Vi går ikke op i at nå det delmål 
for kompetencedækning. Vi skal selvfølgelig 
kompetencedække, så godt vi kan, men skoler-
ne har mange andre store udfordringer lige nu, 
som der skal styr på”, fortæller Claus Hjortdal. 

Også Danmarks Lærerforening oplever, at 
lærerne har vigtigere ting at tage sig af dette 
skoleår end at efteruddanne sig. Fra Regitze 

Flannov, som er formand for uddannelses-
udvalget i Danmarks Lærerforening (DLF), 
lyder det, at lærernes opmærksomhed i hvert 
fald ikke har været på kompetenceløft.

“Fokusset hos lærerne i år har været på de 
elever, som har haft brug for det”, fortæller 
Regitze Flannov.

SIKRER IKKE  
FAGLIGT LØFT

Ud over årets delmål er det politisk bestemt at 
nå op på fuld kompetencedækning i skoleåret 
2025/2026. Det vil sige, at 95 procent af alle 
timer på tværs af fag og trin skal varetages af 
en lærer med undervisningskompetence. Men 
også her sætter corona måske en bremse på 
slutmålet. Erfaringerne ude på skolerne med 
fjernundervisning og nødundervisning under 
coronanedlukningerne har fået flere til at stille 
spørgsmål ved, hvordan vi bedst udvikler de 
faglige kompetencer i skolen. Regitze Flannov 
pointerer, at det seneste år endnu en gang har 
påvist, at forsimplede mål om kompetencedæk-
ning ikke sikrer det faglige løft af folkeskolen, 
som politikerne ønsker med målsætningen. 

“Vi har under forårets genåbning af sko-
lerne set, hvor vigtigt det kan være, at der er 
færre lærere omkring børnene. Vi skal have 

en folkeskole, der hænger sammen, hvor der 
ikke sidder én musiklærer nede i musiklokalet 
og underviser 15 forskellige klasser i løbet af 
en uge. Måltal kan være meget styrende – og 
ikke altid i en hensigtsmæssig retning. Sko-
lerne har brug for lokal frihed til at balancere 
kompetencedækning over for fålærerprincip-
pet”, siger Regitze Flannov.

Hun finder det paradoksalt at sætte et mål 
om fuld kompetencedækning, når 18 procent af 
lærerne på landets skoler ikke har en lærerud-
dannelse. Hun peger derfor på, at kvaliteten af 
undervisningen i stedet skal sikres gennem ud-
dannelse af flere lærere og ved at trække de læ-
rere, som har en læreruddannelse, men som har 
forladt folkeskolen, tilbage i folkeskolen igen.

“Det, vi alle sammen er optaget af lige nu, 
det er jo at lave en folkeskole, som både er 
god for vores elever og en god arbejdsplads 
for lærerne. Og heldigvis hænger de to ting 
sammen”, lyder det fra Regitze Flannov. 

IKKE ALLE FAG ER 
LIGE GODT MED

Dykker man ned i tallene for, hvor langt 
kompetencedækningen er i de enkelte fag, er 
der væsentlige forskelle mellem top og bund. 
I toppen har hele otte fag allerede nu over-

Kompetencedækning 
når ikke i mål
Inden skoleåret er omme, skal der være 90 procents 
kompetencedækning. Men det mål når skolerne ikke, viser de 
nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. ”Fuldstændig 
urealistisk i en coronatid”, lyder det fra både lærernes og 
skoleledernes organisationer.
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steget 90 procents kompetencedækning, mens 
bundskraberen kristendomskundskab med sine 
58,7 procent er langt fra at ramme det samme 
niveau. Og det til stor ærgrelse for formand for 
Religionslærerforeningen John Rydahl.

“Det ville være skønt med en politisk 
udmelding om, at alle fag skal kompetence-
dækkes”, lyder det fra John Rydahl, som kon-
staterer, at “hvis man satte stolen for døren og 
sagde, at vi skal have opkvalificeret alle fag, så 
ville det betyde, at man allerede under ansæt-
telsen af lærere var nødt til at ansætte nogen 
med en baggrund i forskellige fag, så man rent 
faktisk kunne kompetencedække i alle fag”.

John Rydahl mener derfor, at der er behov 
for håndfaste krav, som forpligter kommuner-
ne på at sikre kompetenceløftet i alle fag.

”Vi skal selvfølgelig 
kompetencedække, 
så godt vi kan, men 
skolerne har mange 
andre store udfor-
dringer lige nu, som 
der skal styr på”.
Claus Hjortdal, formand for 
Skolelederforeningen
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VILDMED
DANSK.
AAU.DK

VILD MED 
DANSK
Søger du inspiration 
til at forny din egen 
undervisning?

• Fake news, kon-
      spirationsteorier 
      og postfaktuelt  
      demokrati

• Sprogforanring 
     og sproglig          
     variation

EFTERUDDANNELSE

Praktisk/musisk valgfag: Musik 

Fysik/kemi 

Dansk 

Fransk

Matematik 

Tysk

Praktisk/musisk valgfag: Billedkunst

Praktisk/musisk valgfag: Håndværk og design 

Engelsk

Biologi

Musik

Samfundsfag

Praktisk/musisk valgfag: Madkundskab

Håndværk og design

Idræt

Geografi

Madkundskab

Historie

Natur/teknik

Billedkunst

Kristendomskundskab

Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.-10. klasse, 2019/20

Stor forskel på fagene

Figuren viser et overblik 
over, hvor stor en andel af 
undervisningen der dækkes 
af lærere med kompetencer 
i folkeskolens fag. Kilde: 
Styrelsen for It og Læring.
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97,1 %

95,0 %
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93,9 %
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90,9 %

89,3 %
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87,2 %

85,6 %

85,5 %

84,5 %  

82,4 % 

77,9 %

77,5 %

75,5 %

71,6 %

70,7 %

58,7 %

Tema/efteruddannelse



“Hensigtserklæringer gør det ikke 
alene. Jeg tror, at det er krav, der er 
brug for, hvis det skal lykkes. Den 
væsentligste aktør i spillet om kom-
petencedækning er jo skolelederen 
og skolebestyrelsen, som – hvis de 
løftede deres opgave, som de burde 
– prioriterede fagene ligeligt. Og 
når de med god samvittighed ikke 
behøver at gøre det, så er det jo, 
fordi Undervisningsministeriet altid 
udpeger dansk, matematik, sprogfag 
og naturfag til at være de vigtigste”, 
siger John Rydahl. 

MULIGT OPGØR MED   
KOMPETENCEDÆKNING?

Ved dette års Læringsfestival i 
begyndelsen af marts var netop 
kompetencedækningen da også 
et af fokuspunkterne hos under-
visningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil. Det blev tydeligt, da 
ministeren under en paneldebat 

gav udtryk for, at man måske 
skulle til at “snakke med hinan-
den om linjefagsdækningen”. En 
udmelding, som både Danmarks 
Lærerforening og Skolelederfor-
eningen hilser velkommen. 

“Vi vil rigtig gerne være med til 
at diskutere kompetencedækning. 
Og vi vil rigtig gerne samarbejde 
med ministeren om at finde noget, 
som kan erstatte målet i sin nuvæ-
rende form”, siger Regitze Flannov. 

En håndsrækning, som også sko-
leledernes formand tager imod.

“Vi kan sagtens tage den snak 
igen. Vi har diskuteret det før, og 
jeg ville synes, at det var interessant 
at få politikerne til at kigge på det 
igen”, siger Claus Hjortdal. 

Undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil har ikke ønsket 
at uddybe sin udmelding over for 
fagbladet Folkeskolen.

fgj@folkeskolen.dk
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Arbejd med H.C. Andersens eventyr i skolen 
og fortæl NATTERGALEN på en ny måde

SKOLEKONKURRENCE

Kreativkonkurrencefor skoler
Vind 10.000 kr. 

til klassen!

Hvem kan deltage?
Alle elever i grundskolens ældste klasser (7.-10.)  
og på ungdomsuddannelserne kan deltage i
konkurrencen. Læs mere om konkurrencen på  
www.eventyrligelege.dk

Sidste frist for indsendelse  
af bidrag er 6. maj 2021.

Aftalen “Folkets skole: 
Faglighed, dannelse og 
frihed” blev vedtaget af 
Folketinget den 30. 
januar 2019. Målsætnin-
gen er 95 procent kompe-
tencedækning i skoleåret 
2025/2026 og et delmål 
om at nå 90 procent 
kompetencedækning for 
skoleåret 2020/2021.

Kompetencedækning 
angiver, hvor stor en 
andel af undervisningsti-
merne der varetages af en 
lærer med undervisnings-
kompetencer. Med under-
visningskompetence 
forstås, at læreren enten 
har linjefagskompetencer 
eller tilsvarende kompe-
tencer. 

Målsætningen om fuld 
kompetencedækning 
gælder på kommuneni-
veau, og opgørelsen 
inkluderer alle fag på 

alle klassetrin undtagen 
0. klasse, der ikke har 
fagopdelt undervisning. 

Den samlede kompetence-
dækning på tværs af alle 
fag og klassetrin lå i 
skoleåret 2019/2020 på 
88,4 procent og steg med 
0,8 procentpoint forrige 
skoleår. For alle fag 
bortset fra fransk er 
kompetencedækningen 
steget siden 2018/19. Fag 
med en i forvejen lavere 
dækningsgrad har oplevet 
de mest markante stig-
ninger siden 2018/19.

Blandt kommunerne 
varierer den samlede 
kompetencedækning fra 
94,9 til 68,6 procent. 33 
kommuner har en kompe-
tencedækningsgrad på 
mindst 90 procent og 
lever således op til det 
politisk fastsatte delmål 
for dette skoleår.

AFTALEN
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“Virtuel 
efteruddannelse  

fungerer”

OM FORLØBET Heidi Muhlig Schwerin har netop afsluttet 
fjerde modul på den pædagogiske diplomuddannelse som 
praktikantvejleder på UCN act2learn i Aalborg. Kurset har 

bestået af syv undervisningsgange, hvor tre har været 
fysiske, og fire er foregået online. Al vejledning og 
eksamen er foregået online. 

Tema/efteruddannelse

Heidi Muhlig Schwerin har netop afsluttet praktikvejlederuddannelsen – og 
er dermed en af de få lærere, der har gennemført et efteruddannelsesforløb 
for nylig. Forløbet har været coronapræget og delvist online, men det har 
fungeret, selv om hun har savnet pingpongen i undervisningslokalet.

“Jeg synes, at vores undervisere 
har gjort det rigtig godt. De har 
haft styr på deres ting, og der har 
været helt klar kommunikation. 
Underviserne har været opmærk-
somme på at skabe vekselvirkende 
undervisning, så vi både har haft 
virtuel ’tavleundervisning’ og for-
skellige breaks, hvor vi har kunnet 
sidde i mindre grupper og samar-
bejde om en opgave online. Det 
har været struktureret og ordentligt 
hele vejen igennem. Og selvom 
der selvfølgelig har været færre af 
de anderledes og mere kreative ak-
tiviteter, så har det alligevel kunnet 
lade sig gøre. Så det fungerer 

faktisk, når nu omstændighederne 
er, som de er. 

For mig har den største ud-
fordring været, at jeg som en 
lidt utålmodig sjæl bliver en 
lille smule belastet, når teknikken 
ikke fungerer hos nogle af mine 
medstuderende. Vi havde blandt 
andet en undervisningsgang, hvor 
vi skulle lave noget forberedende 
arbejde til vores eksamen, hvor to 
fra min gruppe brugte en time på 
at få det til at virke. Det der med at 
sidde og spilde tiden, det er jo bare 
ikke særligt interessant. 

Det kræver ekstra disciplin at 
tage en efteruddannelse, når man 

sidder derhjemme. Forberedelsen 
er jo den samme, men man bliver 
distraheret under selve undervis-
ningen, for lige pludselig vil hun-
den ud, og så kunne man jo også 
lige hente vasketøjet, mens man 
går rundt og lytter. Og det er bare 
ikke super hensigtsmæssigt for ens 
uddannelse, selv om man tror, at 
man kan multitaske. Jeg ville dog 
altid takke ja, hvis jeg blev tilbudt 
efteruddannelse, uanset om det var 
online eller fysisk.

Jeg ville være ked af at sidde alt 
for meget online i fremtiden. Det 
er ikke, fordi det her har fungeret 
dårligt, men fordi man går glip af 

den sparring, som man kan have 
med sine medstuderende – især når 
det drejer sig om efteruddannelse, 
hvor mange af de studerende 
også sidder inde med rigtig meget 
værdifuld viden. Den del går tabt, 
fordi det bliver for vanskeligt at få 
den der pingpong, som man kan 
have i undervisningslokalet. Helt 
overordnet har jeg fået mere ud af 
det under de moduler, hvor jeg har 
været fysisk til stede, for lige me-
get om man er 13 eller 45, er det 
sociale aspekt jo noget, der spiller 
ind i undervisningssituationen”.

fgj@folkeskolen.dk

F O TO

Lars Horn
O R D

Freja Grooss Jakobsen
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“Kritisk dømmekraft 
og modstandsevne 
mod demagoger er 
ikke noget, man skal 
tage en akademisk 
uddannelse for at 
besidde”.

Ulighed, demokrati, 
fællesskab og skole En kold 

fornøjelse

Et af de spørgsmål, der har rejst sig under de 
seneste måneders nedlukning, er elevernes 
mulighed for at tilegne sig kundskaber og 
færdigheder inden folkeskolens eksamen. Har 
betingelserne været fair? Kravene i prøverne 
er justeret i relation til situationen, og gene-
relt i samfundet er der forståelse for den si-
tuation, skolerne og eleverne er i. Det gælder 
også de ungdomsuddannelser, der skal modta-
ge eleverne. Alle er så at sige “i samme båd”, 
når det gælder de ulige vilkår, der er opstået 
som konsekvens af coronanedlukningerne.

Men hvad med den ulighed, som hersker – 
også når der ikke er corona? Den, der handler 
om, hvorvidt ens forældre har lang eller ingen 
uddannelse? 

Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal 
beskriver folkeskolens opgave med at bryde 
den såkaldt negative sociale arv. Her har 
folkeskolen en meget vigtig opgave. Ikke kun 
fordi alle børn fortjener at opnå et niveau for 
kundskaber og færdigheder, der giver dem 
muligheder i livet, men også fordi viden fra 
folkeskolens fag skal være grundlag for kri-
tisk stillingtagen og deltagelse i demokratiet. 

Demokrati er meget mere end at stemme på 
et parti cirka hvert fjerde år. At deltage i de-
mokratiet er også at kunne vurdere politiske 
strømninger og udtalelser og reflektere over 
dem i en større sammenhæng. 

Ytringsfrihed er en bærende del af demo-
kratiet og folkestyret, men hvis borgere i et 
demokrati ikke i tilstrækkelig grad kan se bag 
om ytringerne og vurdere deres konsekvenser, 

så er der frit spil for demagoger og det, der 
er værre.

Evnen til at vurdere konsekvenserne af 
de mundrette paroler, som har ført til blandt 
andet Brexit og Trump, skal ikke kun være til 
stede på cafeer, universiteter og i kulturpar-
nasser i London, København og New York. 
Ulighed i uddannelsesniveau fordeler sig også 
regionalt, men deltagelse i demokrati er for 
alle – uanset uddannelse. Ellers er det ikke de-
mokrati. Kritisk dømmekraft og modstandsev-
ne mod demagoger er ikke noget, man skal 
tage en akademisk uddannelse for at besidde. 
Det er hverken en forudsætning eller en ga-
ranti for demokratisk sindelag. De mænd, der 
planlagde holocaust, havde alle lange akade-
miske uddannelser. 

Vi skal have “alle med” i folkeskolen – men 
ikke med enøjet fokus på målbare færdighe-
der, for så misser vi det væsentlige, nemlig at 
kundskaber, færdigheder og viden fra fagene 
skal danne grundlag for personlig udvikling 
og stillingtagen til fællesskabets fremtid. 
Det handler om værdier, om fællesskab, om 
ytringsfrihed med respekt for andres holdnin-
ger – og ikke mindst for mindretallet. Det, vi 
også kalder demokratisk dannelse.

DLF MENER
AF DORTE LANGE,
næstformand               
for DLF

Illustration: 
Hayley Wells

Debat

.DK

”Helt lavpraktisk ...

Så vil der være udsatte børn, som ikke har 
tøj til at være udendørs seks-otte timer i 
koldt og vådt vejr. Ikke mindst i udskolin-
gen. Det kan lyde som firstworldproblems, 
men det er altså sådan, verden ser ud for 
nogle børn”. 

KATJA GOTTLIEB, studerende og lærer 

”Hvor er det bare trist at læse alle de 
negative kommentarer. Alternativet til en 
dag udenfor om ugen er ikke en dag in-
denfor. Alternativet er at fortsætte med 
udelukkende virtuel undervisning. Nej, 
det er ikke optimalt, men det er da bedre 
end ingenting”.

KAROLINE HANSEN

”@Karoline Du kan vælge at kalde det 
negative kommentarer, men vi er rigtig 
mange, som ikke længere tilskriver den 
slags 'i kan da bare tage jahatten på'- 
kommentarer nogen værdi. Vi gider ikke 
finde os i det længere – vi er dem, der 
kender børnene og skoleforholdene bedst 
– og selvfølgelig er det her en håbløs 
måde at organisere det på”.

JAN MADSEN, lærer

Uddrag af kommentarer til artiklen: 
"Skolelederformand om endagsgenåbning: 
'Det er virkelig skørt'" på folkeskolen.dk
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Er hjemmeskolen og coronaskolen 
i virkeligheden kommet for at blive?

Selvfølgelig skal eleverne tilbage i skole! Men 
det er også nu, at vi skal huske på at bruge det 
positive og konstruktive, vi har erfaret i forbin-
delse med hjemmeskolen og coronaskolen. 

Min erfaring er, at mange elever har haft 
lettere ved at fordybe sig i undervisningen i 
hjemmeskolen i nogle af fagområderne, ek-
sempelvis i matematik. Det har været lettere 
for eleverne at få en stille snak med læreren 
om faglige udfordringer, og mange elever har 
oplevet at nå flere opgaver end normalt. Der 
har været mere ro og tid til fordybelse hjemme, 
som man ikke kan finde i skolen, som vi ken-
der den med mange skift, travlhed og mange 

mennesker at forholde sig til på et forholdsvist 
lille areal. Dertil store forventninger om høj 
grad af indlæring og udvikling af sociale og 
samarbejdsmæssige kompetencer.

Der er og har været meget snak om ele-
vernes manglende trivsel, og selvfølgelig er 
der noget om snakken. Men der er altså også 
elever, og jeg tror, det er flere, end vi regner 
med, som har nydt roen og fraværet af kon-
flikter med andre elever. Mange af mine elever 
har ytret sig positivt om, at det var rart at have 
mere plads og ro omkring sig. Kunne det også 
være en god idé med forskudte mødetider og 
frikvarterer i fremtiden?

Så hvad kan vi bruge fremadrettet? Ja, hvis 
politikere, embedsmænd og skoleledere vil, 
så kan hjemmeskolen og coronaskolen noget, 
som den almindelige skole ikke kan. Det ta-
ler for, at der generelt skal være færre elever 
i klasserne, der skal generelt ansættes flere 
lærere i folkeskolen for at opfylde de faglige 
mål, og vi skal turde ændre ved den i forve-
jen kendte struktur i skolen. Alt sammen så 
det selvfølgelig samtidig giver mening ind i 
den i forvejen eksisterende skole. Der er ikke 
tale om en revolution, blot en mindre reform 
her og nu.

 PALLE KJELLBERG, lærer på Strib Skole i Middelfart Kommune

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til 

fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folkeskolen.dk og tilsendte indlæg 

optages i bladet, i det omfang der er plads.

Vil du være leder i skolen
– eller er du lige blevet det? 

Uddannelsesforløbet Lærer til Leder giver dig:
–   Diplomuddannelse i ledelse 
–  Mentorordning
–  Undervisning og netværk på internater 

Kom godt fra start som leder i skolen
Nyt hold ”Lærer til Leder” begynder i august 2021. 
Uddannelsen er både for lærere og pædagoger i skolen.

Tilmeld dig på via.dk/lærer-til-leder

Styrk din karriere
VIA University College

VIA University College er blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse med mere end 20.000 studerende årligt. 
Vores holdning er, at viden altid skal kunne bruges i praksis. Derfor rummer vores uddannelser den rette kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring.
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Fra fagene

TYSK OG FRANSK Tysklærerne i 
grundskolen er dem, der oplever 
størst behov for efteruddannel-
se, og samtidig har de mindst 
adgang til efteruddannelse 
sammenlignet med tysklærere 
andre steder i uddannelsessy-
stemet. Det viser en undersø-
gelse, som lektor i fremmed-
sprogsdidaktik ved Institut for 
Engelsk, Germansk og Romansk 
på Københavns Universitet 
Petra Daryai-Hansen står bag. 

828 tyskundervisere er spurgt. 
Her svarer 33 procent af tysklæ-
rerne i grundskolen, at de "i 
meget høj grad" eller "høj grad" 
har behov for at opgradere deres 
tysksproglige kompetencer. Kun 
14 procent af tysklærerne på 
ungdomsuddannelserne svarer 
det samme.

IDRÆT En finale i Skole OL 
samler omkring 12.000 elever 
– og det har arrangørerne så i 
år besluttet må ske virtuelt. 
Andet er ikke realistisk. Så alle 
elever i 0.-8. klasse er inviteret 
til De virtuelle Skole Olympiske 
Lege, der slutter med en finale-
fest fra Lego House i Billund.

Legene begynder den 25. 
maj og fortsætter tre uger 
frem. Her skal eleverne klasse-
vis gennemføre en række ud-
fordrende konkurrencer på 
deres skoler. Der er lagt op til 
masser af bevægelse med 
alternativ bowling, siddende 
volleyball, trillebørrelay og 
meget andet.

I et dertil oprettet virtuelt 
univers kan lærerne løbende 

indsende klassernes resultater, 
som tages med videre til den 
store, virtuelle finale fredag 
den 18. juni, hvor en lands-
dækkende vinder fra hvert 
klassetrin skal kåres. Her kul-
minerer det med en virtuel 
finalefest, som transmitteres 
ud til klasselokalerne.

Skole OL begyndte i 2009 
og er udviklet af Dansk Atletik 
og Danmarks Idrætsforbund i 
samarbejde med TrygFonden 
og Nordea-fonden og med 
støtte fra Salling Group. Det er 
Billund Kommune, der står bag 
finalen fra i år og frem til og 
med 2024.

Virtuelt Skole OL til maj
Sidste år blev Skole OL aflyst – i år bliver 

det virtuelt

folkeskolen.dk/idræt

folkeskolen.dk/naturfag

ENGELSK “We can finally see 
light in the room which was 
once dark”. Det er bare en 
enkelt strofe af de mange 
digte, som 8.c på Gammel-
gaardsskolen i Åbyhøj ved 
Aarhus overraskede deres 
lærer med en fredag eftermid-
dag på Google Meet. 

Engelsklærer Jytte Irene 
Møller fortæller, at de havde 
arbejdet med Amanda Gor-
mans tale ved Joe Bidens 
indsættelse, og eleverne havde 
en time til selv at skrive. Det 
blev coronadigte – stærke og 
ærlige på baggrund af oplevel-
ser med ensomhed, afstand og 
absurditet. ”De unge udtrykker 
håb”, siger den imponerede 
lærer. Eleverne læste deres 
digte op, og hun fik lov til at 
videreformidle dem.

Elevernes egne 
coronadigte på 
engelsk 

folkeskolen.dk/engelsk folkeskolen.dk/musik

Hver tredje tysklærer ønsker kompetenceløft

Folkeskolereformen 
har ikke styrket 
musikfaget

MUSIK 91 procent af musiklæ-
rerne i en rundspørge, som 
folkeskolen.dk står bag, mener 
ikke, at deres fag er blevet 
styrket af folkeskolereformen. 
Selv om faget har fået flere 
timer, mener formand for 
Musiklærerforeningen Karen 
Johansen, at det er den mang-
lende forberedelsestid, der er 
problemet. Hun nævner også, 
at en del af forklaringen må 
findes i, at musik på nogle 
skoler stadig er lavt prioriteret 
i forhold til andre fag, og at 
valgfag ofte ligger sent om 
eftermiddagen.

"Det ser jo ud til, at musik 
har fået et løft, men hvis der 
ikke følger kurser og efter- og 
videreuddannelse med, og 
man bare får meget mere 
arbejde, så kan jeg godt forstå 
svarene fra musiklærerne", 
siger Karen Johansen.
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Af Gordon Ørskov Madsen,
formand for Danmarks Lærerforening

BRUG DIN STEMME!
Der er nu indgået forlig om fornyelse af over-
enskomst for alle offentligt ansatte medlem-
mer af Danmarks Lærerforening, uanset om 
man er ansat i stat, region eller kommune. På 
de følgende sider kan du læse om aftalerne 
på de forskellige områder, om hovedstyrel-
sens anbefaling til afstemningen, og bagerst 
om hvordan selve afstemningen kommer til 
at forløbe, og hvordan du afgiver din stemme. 
Det vigtigste er, at du bruger din stemme – 
og jeg anbefaler, at du stemmer JA.

Forhandlingerne kom denne gang til at 
foregå under meget specielle omstændighe-
der på grund af coronakrisen. Ikke alene har 
de økonomiske vilkår, der jo sætter rammen 
for, hvor meget der er at forhandle om, væ-
ret præget af stor usikkerhed. Det har også 
været svært at mødes fysisk til forhandlin-
ger, der kan være præget af meget lange 
forløb. Alligevel er det lykkedes at indgå en 
række aftaler, som jeg mener, at vi kan være 
godt tilfredse med. Først og fremmest har vi 
opnået vores vigtigste målsætning – at sikre 
reallønnen for alle, ja, vi har faktisk opnået 
en mindre reallønsfremgang.

Spørgsmålet om lærernes arbejdstid, der i 
årevis har sat dagsordenen for vores over-
ensforhandlinger, fik vi indgået aftale om 
efter sommerferien sidste år. Det betyder 

ikke, at alle problemer er løst. Indsatsen for 
at sikre rimelige rammer og forberedelsestid 
for alle kommer til at fylde meget de kom-
mende år. Det er ikke en del af den kommu-
nale overenskomstaftale denne gang. Det er 
det til gengæld for dem, der har staten som 
arbejdsgiver. Her er der indgået en aftale, 
der på mange måder minder om aftalen i 
kommunerne, men som er tilpasset forhol-
dene på de statslige arbejdspladser. 

På vores egen side af forhandlingsbordet var 
der mange forskelligartede krav og forvent-
ninger. Det var i sig selv en øvelse at holde 
fast i det sammenhold, der tidligere har vist 
sig at være en stor fordel, når forhandlinger-
ne spidser til. Grundlæggende har vi det 
problem, at en række fagområder inden for 
de lavtlønnede grupper af offentligt ansatte 
er blevet indplaceret for lavt i lønsystemet. 
Det gælder ikke mindst for en række traditio-
nelle kvindefag – for eksempel pædagogom-
rådet. Det er rimeligt og solidarisk, at vi i 
fællesskab arbejder for et løft af disse grup-
per. Men der er selvfølgelig også en grænse 
for, hvor meget vi kan bruge på skævdeling. 
Jeg er glad for, at vi lykkedes med at lande en 
aftale, der var bred enighed om.

Selv om overenskomster er noget, vi i 
øjeblikket er enige om at aftale for perioder 

på tre år, så er samarbejde mellem parterne 
jo noget, der foregår hver dag i løbet af hele 
overenskomstperioden. Jeg har nævnt ar-
bejdstid, som vil have vores højeste priori-
tet i lang tid fremover i det løbende samar-
bejde mellem arbejdsgiverne og DLF 
centralt, mellem din kommune og din kreds 
og selvfølgelig mellem din TR (tillidsrepræ-
sentant, redaktionen) og din ledelse. Jeg 
havde gerne set, at arbejdsgiverne var mere 
ambitiøse i forhold til de udfordringer, vi 
står med blandt andet omkring TR-vilkår, 
efteruddannelse og arbejdsmiljø. 

Vi fik dog søsat tre projekter, som skal 
foregå i overenskomstperioden de kom-
mende tre år. De handler om efteruddan-
nelse, om nyuddannede læreres overgang 
til lærerarbejdet og om praktikaftalerne. 
Det er områder, vi kommer til at arbejde 
med i de kommende år, og på den måde 
forsøger vi at skabe grundlag for vigtige for-
bedringer ved de kommende overens-
komstforhandlinger i 2024.

Det, vi kalder den danske model, bygger 
på troen på, at det har værdi at indgå aftaler 
og tage et fælles ansvar for udviklingen. Jeg 
synes, vi kan være tilfredse med de overens-
komstaftaler, der nu er indgået, og jeg vil 
opfordre dig til at bruge din stemme.



Af Gordon Ørskov Madsen,
formand for Danmarks Lærerforening

Kommunerne

LØN
De generelle lønstigninger i overenskomst-
perioden er aftalt til 5,29 procent inklusive 
forventet udmøntning fra reguleringsordnin-
gen. Prisudviklingen skønnes i samme perio-
de at blive 3,95 procent. Det betyder, at der 
forventes en reallønsforbedring alene på 
baggrund af de generelle lønstigninger. 

Hertil skal lægges 0,5 procent, som er 
anvendt mellem Lærernes Centralorganisa-
tion (LC) og KL ved de såkaldte organisati-
onsforhandlinger. 

Herudover er der afsat særlige puljer til 
rekrutterings-, lavtløns- og ligelønsgrupper. 

Reguleringsordningen er aftalt videreført. 
På den måde sikres det, at ansatte i kommu-
nerne stort set har en parallel lønudvikling 
med det private arbejdsmarked. Regulerings-
ordningen betyder, at hvis lønudviklingen på 
det private arbejdsmarked bliver større eller 
mindre end forudsat i perioden, reguleres de 
generelle lønstigninger i kommunerne.

Den samlede ramme for forliget er 5,94 
procent inklusive organisationsmidler, puljer 
og skønnet fra reguleringsordningen.

SÅDAN KOMMER LØNSTIGNINGERNE
Lønstigningerne kommer drypvis gennem 
hele overenskomstperioden. I listen til 
højre kan du se, hvornår og hvor meget 
lønnen stiger. Se også eksemplerne på 

lønstigningerne i hele perioden for udvalgte 
medlemsgrupper.

LØNSTIGNINGER PR. 1. JANUAR/ 
1. APRIL 2022:
I forhandlingerne om en ny overenskomst 
har det været en målsætning at sikre real-
lønnen for alle medlemmer. Ud over de ge-
nerelle lønstigninger har det været muligt at 
forhøje fritvalgstillægget og tilgodese en-
keltgrupper, se nedenfor.

Fritvalgstillæg 
Pr. 1. april 2022 forhøjes det eksisterende 
fritvalgstillæg fra 0,83 til 1,38 procent. 

Fritvalgstillægget udbetales som udgangs-
punkt som løn. Den ansatte kan dog vælge 
at anvende de 1,38 procent til at forhøje 
pensionsbidraget i stedet for.

Børnehaveklasseledere på grundløn
Pr. 1. januar 2022 hæves lønnen for børne-
haveklasseledere med 2.000 kr.                    
(årligt grundbeløb) således:
• Grundlønnen hæves fra løntrin 28 + 2.000 

kr. til løntrin 28 + 4.000 kr. (årligt grund-
beløb).

• 4-årstrinnet forhøjes fra løntrin 31 + 2.000 
kr. til løntrin 31 + 4.000 kr.                            
(årligt grundbeløb). 

1. april 2021
1,00 procent som generel lønstigning

1. oktober 2021
0,8 procent som generel lønstigning 
inklusive skøn fra regulerings-
ordningen  

1. januar/1. april 2022
Lønforbedringer for enkeltgrupper      
(i alt 0,5 procent) – se nedenfor

1. oktober 2022
2,2 procent som generel lønstigning 
inklusive skøn fra regulerings-
ordningen 

1. april 2023
0,30 procent som generel lønstigning

1. oktober 2023
0,99 procent som generel lønstigning 
inklusive skøn fra regulerings-
ordningen.
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• 8-årstrinnet forhøjes fra løntrin 33 til løntrin 33 + 
2.000 kr. (årligt grundbeløb). 

• 12-årstrinnet forhøjes fra løntrin 37 til løntrin 37 
+ 2.000 kr. (årligt grundbeløb). 

Børnehaveklasseledere på anciennitetsløn 
(personlig ordning, jf. protokollat 2)
Pr. 1. januar 2022 hæves lønnen med 2.000 kr. 
(årligt grundbeløb).

UU-vejledere
Pr. 1. april 2022 hæves vejledertillægget fra 7.000 
kr. til 7.900 kr. (årligt grundbeløb). 

Professionsbachelorer i ernæring
og sundhed
Pr. 1. april 2022 sker der følgende forbedringer:
• Grundlønnen hæves med 2.000 kr. fra løntrin   

28 + 2.000 kr. til løntrin 28 + 4.000 kr.                     
(årligt grundbeløb). 

• 4-årstrinnet forhøjes fra løntrin 31 + 2.000 kr. til 
løntrin 31 + 4.000 kr. (årligt grundbeløb). 

• Der indføres et kvalifikationslønstrin for 8 års 
ansættelse på løntrin 33 + 2.000 kr.                   
(årligt grundbeløb). 

Vejledere ansat efter protokollat 2 i 
overenskomst for professionsbachelorer 
i ernæring og sundhed
Pr. 1. april 2022 sker der følgende forbedringer:
• Grundlønnen hæves med et løntrin fra løntrin   

30 + 3.000 kr. til løntrin 31 + 3.000 kr.                     
(årligt grundbeløb). 

• Pr. 1. april 2022 indføres et kvalifikationstillæg for 
fire års ansættelse som vejleder ansat efter proto-
kollat 2 på 17.400 kr. (årligt grundbeløb). Det kan 
modregnes i eventuelle lokalt aftalte løndele.

Ikkelæreruddannede lærere ansat i PPR
For lærere ved PPR, der har en anden grunduddan-
nelse end læreruddannelsen (for eksempel uddan-
nelse som logopæd eller audiologopæd), indføres 
der pr. 1. april 2022 et kvalifikationstillæg for fire 
års ansættelse som lærer i PPR på 17.400 kr. (årligt 
grundbeløb). Der kan modregnes i eventuelle lokalt 
aftalte løndele.

Andre LC-grupper:
Der er desuden blevet aftalt forbedringer for lære-
re i ungdomsskolen og ved sprogcentre samt for 
ledere.

Andre aftalte forbedringer:
Gruppelivsordning
Gruppelivsordningen er blevet forbedret, så der 
fra 1. april 2022 sker en forhøjelse af dækning af 
kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr., al-
dersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år, 
og der gennemføres en varig forhøjelse af bidraget 
til gruppeliv.

Opdatering af protokollat 6 om
efteruddannelsesplaner
Protokollat 6 om efteruddannelsesplaner opdate-
res, så planerne skal tage udgangspunkt dels i de 
behov, skoleledelsen ser i forhold til skolens udvik-
ling, dels i lærerens individuelle ønsker med hen-
blik på fortsat udvikling af lærerens faglige og di-
daktiske kompetencer.

Hvor meget stiger lønnen?
Her kan du se, hvor meget månedslønnen (eksklusive pension) stiger fra nu og 
indtil udgangen af OK21-perioden (31. marts 2024):

Børnehaveklasseleder, 0-4 års erfaring:    2.015 kr.
Børnehaveklasseleder, 12 års erfaring:     2.246 kr.
Børnehaveklasseleder, anciennitetsløn:     2.249 kr.
Lærer, 0-4 års erfaring:      1.828 kr.
Lærer, 12 års erfaring:      2.140 kr.
Lærer, anciennitetsløn (prot. 2):     2.219 kr.
Lærer ved voksenspecialundervisning/STU, 0-4 års erfaring:  1.936 kr.
Lærer ved voksenspecialundervisning/STU, 12 års erfaring:  2.248 kr.
Lærer ved voksenspecialundervisning, anciennitetsløn:  2.360 kr.
Pb'er i ernæring og sundhed, 0-4 års erfaring:   1.977 kr.
Pb'er i ernæring og sundhed, 8 års erfaring:   3.024 kr.
UU-vejleder, 0-4 års erfaring:     1.903 kr.
UU-vejleder, 12 års erfaring:     2.212 kr.
UU-vejleder på anciennitetsløn     2.330 kr.
(UU-)konsulent, 0-4 års erfaring:     2.268 kr.
(UU-)konsulent, >4 års erfaring:     2.313 kr.
Skolepsykolog, 0-4 års erfaring:     2.184 kr.
Skolepsykolog, >4 års erfaring:     2.230 kr.
Skolepsykolog, >4 års erfaring m. autorisation:   2.477 kr. 

Bemærkninger: Baseret på kommunegruppe 2. Eventuel anciennitetsstigning i perioden og 
stigningen i lokalt aftalt løn er ikke medregnet.
 
Se en detaljeret oversigt over lønstigningerne for disse og flere grupper på: dlf.org/
loen-og-vilkaar/overenskomst/ok21-resultat-kommuner
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Projekt om efter- og videreuddannelse 
(kompetenceudvikling)
KL og LC/DLF vil iværksætte et projekt om 
efter- og videreuddannelse (kompetenceud-
vikling). Formålet med projektet er at ind-
hente viden om kompetencebehov og mulig-
heder for kompetenceudvikling i folkeskolen 
og ungdomsskolen med henblik på at styrke 
relevante kompetencer hos lærerne.

Som led i projektet drøftes, hvordan den 
indhentede viden skal anvendes. Det kan for 
eksempel være at udbrede ny viden om 
kompetencebehov, indgå i fælles drøftelser 
med for eksempel professionshøjskolerne 
om udbuddet af efter- og videreuddannelse, 
drøftelse af muligheder for at styrke de an-
sattes efter- og videreuddannelse samt 
tilegnelse af relevante kompetencer. KL og 
LC/DLF er endvidere enige om, at projektet 
kan danne grundlag for drøftelser/forhand-
linger om kompetenceudvikling og karriere-
veje ved OK24.

Projekt om nyuddannede lærere
KL og LC/DLF vil iværksætte et projekt om 
nyuddannede lærere. Formålet med projek-
tet er, at de centrale parter med udgangs-
punkt i forskningsbaseret viden og eksem-
pler fra praksis udvikler en eksempelsamling, 
som viser, hvordan man kan give den nyud-
dannede en god start på lærerjobbet. Ek-
sempelsamlingen bliver formidlet til kom-
muner, kredse/organisationer, 
tillidsrepræsentanter (TR) og skoleledere 
samt de nationale interessenter. For cirka ti 
kommuner, som ønsker at styrke deres ar-
bejde med nyuddannede, bliver det muligt 
at få procesunderstøttelse med henblik på 
at omsætte eksempelsamlingen til virkelig-
hed i deres kommune.

Praktikaftalen
KL og LC/DLF vil igangsætte et projekt om 
fælles viden med henblik på fornyelse af 
aftale om vilkår for varetagelse af praktikop-
gaver i uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen (praktikaftalen).
Parterne ønsker at undersøge, hvordan 
praktikaftalen kan moderniseres og forenk-
les, så vilkårene for varetagelse af praktikop-
gaver i læreruddannelsen har sammenhæng 
med den fremadrettede tilrettelæggelse af 

praktikken, herunder at der tages højde for 
en eventuel ny praktikstruktur.

Senior
KL og Forhandlingsfællesskabet har som 
fælles målsætning at fastholde seniorer på 
arbejdsmarkedet ved at understøtte et 
langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. 
Derfor er det aftalt 
• at forny rammeaftalen om seniorpolitik
• at udarbejde en opdateret vejledning til 

rammeaftalen og 
• at etablere et partnerskab om et godt og 

langt seniorarbejdsliv på det kommunale 
arbejdsmarked. 

ARBEJDSMILJØ
I overenskomstperioden vil KL og Forhand-
lingsfællesskabet understøtte kommuner-
nes arbejdsmiljøindsats med en række 
initiativer, herunder fokusering og udvikling 
af Spark (Samarbejde om Psykisk Arbejds-
miljø i Kommunerne), udvikling af uddan-
nelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø og 
udvikling af uddannelse for leder, tillidsre-
præsentant og arbejdsmiljørepræsentant i 
psykisk arbejdsmiljø.

SORGORLOV
Med forliget er der aftalt en udvidelse af ret 
til sorgorlov med løn. Hvis barnet er død-
født eller dør inden det fyldte 18. år, har 
hver af forældrene ret til fravær med sæd-
vanlig løn i indtil 26 uger efter barnets død. 

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING
KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om 
at igangsætte initiativer, der understøtter 
ledere og medarbejdere i arbejdet med den 
grønne omstilling og bæredygtighedsinitiati-
ver. De ledere og medarbejdere, der i det 
daglige er ”hands-on” på de kommunale 
arbejdspladser, kan bidrage med konkrete 
ideer og viden om, hvordan der kan skabes 
en mere bæredygtig dagligdag på de kom-
munale arbejdspladser. Formålet med initia-
tivet er at fremme medarbejdernes initiativer 
til grøn omstilling og bæredygtighed, fremme 
den lokale dialog om bæredygtige tiltag og 
skabe videndeling blandt kommuner og 
arbejdspladser omkring de mange gode, 
bæredygtige tiltag, der udvikles og imple-
menteres på de kommunale arbejdspladser.



Staten
LØN
De generelle lønstigninger i overenskomst-
perioden er aftalt til 5,05 procent inklusive 
forventet udmøntning fra reguleringsordnin-
gen. Prisudviklingen skønnes i samme perio-
de at blive 3,95 procent. Det betyder, at der 
forventes en reallønsforbedring alene på 
baggrund af de generelle lønstigninger.  

Reguleringsordningen er aftalt videreført. På 
den måde sikres det, at ansatte i staten 
stort set har en parallel lønudvikling med 
det private arbejdsmarked. Reguleringsord-
ningen betyder, at hvis lønudviklingen på 
det private arbejdsmarked bliver større eller 
mindre end forudsat i perioden, reguleres 
de generelle lønstigninger i staten.

Ud over de 5,05 procent i generelle stignin-
ger er der afsat midler til andre formål. 

Den samlede ramme for forliget er således 
5,25 procent inklusive midler til andre for-
mål.

Sådan kommer lønstigningerne
Lønstigningerne kommer drypvis gennem hele 
overenskomstperioden. I listen til højre kan du 
se, hvornår og hvor meget lønnen stiger.

ARBEJDSTID FOR UNDERVISERE  
OMFATTET AF LOV 409
Der er enighed om en ny aftale om arbejds-
tid for lærere m.fl. i staten. Aftalen træder i 
kraft pr. 1. april 2021 og erstatter de regler, 
der følger af lov 409 fra 2013. Aftalen er 
forhandlet med udgangspunkt i den kom-
munale aftale om arbejdstid, men er tilpas-
set det statslige område og de forskellige 
skoleformer.

Aftalen indeholder et forpligtende parts-
samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræ-

sentanter og mellem de centrale parter, 
Lærernes Centralorganisation og Medar-
bejder- og Kompetencestyrelsen. Det for-
pligtende samarbejde på skolen/institutio-
nen består af, at ledelsen i samarbejde 
med tillidsrepræsentanten skal udarbejde 
en skole-/institutionsplan, der skal inde-
holde oplysninger om ledelsens prioriterin-
ger af lærernes arbejdstid og grundlaget for 
prioriteringerne, heriblandt for eksempel 
en beskrivelse af klasselærer-/kontaktlæ-
reropgaven, og hvad der forstås ved indivi-
duel forberedelse. Denne plan skal frem-
lægges på et samarbejdsmøde med alle 
lærerne, så lærerne kan komme med input 
og kvalificere planen, inden ledelsen træf-
fer endelig beslutning. 

Læreren skal senest fem uger forud for 
normperiodens begyndelse have udleveret 
en opgaveoversigt, der oplister de opgaver, 
læreren skal varetage i hele normperioden. 
Der er en række konkrete krav til, hvilke 
opgaver på oversigten der skal angives med 
estimeret tid, heriblandt opgaver, der skøn-
nes til mindst 60 timer. De forpligtende 
drøftelser både mellem leder og tillidsre-
præsentant om grundlaget for ledelsens 
prioriteringer og mellem leder og lærer om 
lærerens opgaveoversigt skal understøtte 
sammenhæng mellem lærerens tid og opga-
ver samt et rimeligt forhold mellem under-
visning og forberedelse. Derudover skal 
tages et særligt hensyn til nyansatte lærere, 
herunder for eksempel i forhold til antal 
undervisningstimer.

Lederen har et ansvar for at sikre, at lære-
rens forberedelsestid afvikles som sammen-
hængende og effektiv tid. Forberedelse kan 
ikke placeres i elev-/kursistpauser. Hvis 
læreren oplever, at forberedelsestiden for-
svinder, kan læreren bede om tidsmæssigt at 

1. april 2021
0,80 procent som generel lønstigning

1. oktober 2021
0,30 procent som generel lønstigning  

1. april 2022
1,55 procent som generel lønstigning 
inklusive skøn fra regulerings-     
ordningen 

1. oktober 2022
0,30 procent som generel lønstigning

1. april 2023
1,75 procent som generel lønstigning 
inklusive skøn fra regulerings-
ordningen

1. oktober 2023
0,35 procent som generel lønstigning.
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få placeret sin forberedelsestid. Ved nye større opgaver 
eller ændringer i løbet af normperioden skal lederen 
efter dialog med læreren beslutte, hvilken konsekvens 
dette har for lærerens samlede opgaver. Hvis der ikke er 
enighed om, hvorvidt der er tale om en større ændring, 
skal tillidsrepræsentanten inddrages. 

De centrale parter skal samarbejde om at indhente 
fælles viden fra ledelser og tillidsrepræsentanter på 
skolerne/institutionerne for at understøtte drøftelserne 
på skolen/institutionen om sammenhæng mellem tid og 
opgaver samt forholdet mellem undervisning og forbere-
delse og for at danne grundlag for, at parterne kan tilby-
de fælles rådgivning. Parterne gennemfører tre spørge-
skemaundersøgelser frem mod medio 2026.

Ledelse og tillidsrepræsentanter på skolen/institutionen 
skal samarbejde om at indhente fælles viden og erfarin-
ger, der kan have betydning for prioriteringer af lærernes 
arbejdstid i den kommende normperiode, og om prin-
cipper for lærernes tilstedeværelse, mødeaktiviteter og 
balance mellem lærerens selvtilrettelagte tid og det 
fælleskollegiale samarbejde.

Der er særlige bestemmelser for skoler/institutioner 
med løbende elevoptag og/eller holddannelser flere 
gange i løbet af normperioden, for eksempel social- og 
sundhedsskoler (sosu-skoler).

Aftalen omfatter en permanentgørelse af seniorordnin-
gen, der giver ret til 175 timers nedsættelse af arbejdsti-
den for seniorer ved en tilsvarende lønnedgang, dog med 
fuld pensionsindbetaling ift. hidtidig beskæftigelsesgrad. 
Retten omfatter alle, der er omfattet af den nye arbejds-
tidsaftale, herunder lærere på sosu-skoler og Røde Kors' 
Asylafdelinger. Derudover fortsætter den gamle senior-
ordning med ret til 175 timers nedsættelse af arbejdsti-
den uden lønnedgang for dem, der har rettigheden i dag.

Der er aftalt en central regel for medregning af arbejds-
tid på lejrskoler, hvis andet ikke aftales lokalt. Der indfø-
res særlige bestemmelser på døgnområdet, der sikrer, at 
læreren kender fastlæggelse af arbejde i weekender og 

på helligdage samt placeringen af fridage i god tid. Ved 
ændringer med kort varsel bliver læreren tidsmæssigt 
kompenseret. Der indføres aftalte bestemmelser for 
hviletid og fridøgn.

Med aftalen etableres en rådgivningsmulighed, hvor 
blandt andre de centrale parter kan tilkaldes til at yde 
bistand med henblik på at forbedre samarbejdet på 
skolen/institutionen. Rådgivningsmuligheden er tilpas-
set de enkelte skoleformer. De centrale parter har indgå-
et en implementeringsaftale, som indebærer, at parter-
ne sammen holder informationsmøder om aftalens 
indhold og udarbejder procesværktøjer til brug for leder 
og tillidsrepræsentanter på skolerne/institutionerne.

For skoler, som følger kalenderåret som normperiode, 
gælder aftalen fra 1. januar 2022, dog således at en 
række bestemmelser er gældende allerede fra 1. oktober 
2021, med henblik på at aftalen kan gælde fuldt og helt 
fra 1. januar 2022. For skoler, som følger skoleåret som 
normperiode, gælder aftalen fra 1. august 2022, dog 
således at en række bestemmelser er gældende allerede 
fra 1. januar 2022, med henblik på at aftalen kan gælde 
fuldt og helt fra 1. august 2022. Permanentgørelsen af 
seniorordningen gælder dog allerede fra 1. august 2021 
for skoler/institutioner, der følger skoleåret som norm-
periode, og fra 1. januar 2022 for skoler/institutioner, der 
følger kalenderåret som normperiode.

ORGANISATIONSFORHANDLINGER

Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 
samt efterskoler og frie fagskoler

Pr. 1. april 2022 sker der følgende lønforbedringer:
• Børnehaveklasseledernes basisløntrin hæves med 

4.700 kr. i grundbeløb om året. 
• Lærere ved frie fagskoler får et tillæg på 1.200 kr. i 

grundbeløb om året. 

Der er desuden enighed om at tage praktikaftalen, løn-
statistik og kombinationsbeskæftigelse op til drøftelse i 
overenskomstperioden.
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Røde Kors' Asylafdeling
Bestemmelserne om karens og minipension er ophævet. 
Det betyder, at nyansatte fremover får den fulde pension 
fra tidspunktet for ansættelsen. 

Tegnsprogsassistenter ved Københavns Professions-
højskole
Bestemmelserne om karens og alderskriterie er ophæ-
vet. Det betyder, at nyansatte fremover får den fulde 
pension fra tidspunktet for ansættelsen.

Ansatte i staten med en læreruddannelse
Dækningsområdet i organisationsaftalen er blevet udvi-
det med en række selvejende institutioner under Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og 
Undervisningsministeriet. 

Fagkonsulenter beskikket af Børne- og Undervisnings-
ministeriet
Der er aftalt en administrativ omlægning af honorering 
af fagkonsulenter, således at den primære arbejdsgiver 
udbetaler den fulde løn til den ansatte, og hvor Børne- 
og Undervisningsministeriet refunderer den forholds-
mæssige del af lønnen. Aftalen er betinget af, at der kan 
opnås enighed om at ændre i Aftale om kombinations-
beskæftigelse for lærere m.fl. mellem KL/RLTN og For-
handlingsfællesskabet.

GRUPPELIV
Gruppelivsordningen er blevet forbedret, ved at alders-
grænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år.

SORGORLOV
Der er aftalt en udvidelse af ret til sorgorlov med løn. 
Hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år, 
har hver af forældrene ret til fravær med sædvanlig løn i 
indtil 26 uger efter barnets død.

SENIORVILKÅR
Alle ansatte får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pro-
cent af den sædvanlige løn fra det kalenderår, hvor de 
fylder 62 år. Denne seniorbonus kan konverteres til fri-
hed og/eller til et ekstraordinært pensionsbidrag. Hvis 
seniorbonussen konverteres til frihed, udgør friheden to 
seniordage om året. 

Alle ansatte, der er fyldt 60 år, skal have tilbud om at 
drøfte seniorperspektiver som led i deres medarbejder-
udviklingssamtale. Samtalen skal have fokus på fasthol-
delse og på medarbejderens ønsker og forventninger til 
sit arbejdsliv på både kort og længere sigt.

TR-VILKÅR
Det præciseres i TR-aftalen, at tillidsrepræsentant (TR) 
og ledelsen skal drøfte, om TR skal have reduceret sine 
sædvanlige opgaver som følge af tidsforbruget til hver-
vets udførelse.

PARTNERSKAB FOR UDVIKLING AF ATTRAKTIVE OG 
BÆREDYGTIGE ARBEJDSPLADSER
Der etableres et partnerskab, som skal indhente fælles 
viden om aktuelle og fremtidige arbejdsmarkedstendenser. 
Partnerskabet skal understøtte den fortsatte udvikling af 
attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser og udvik-
lingen af den danske model på alle niveauer, herunder en 
styrkelse af det lokale aftale- og samarbejdsrum.

KOMPETENCEUDVIKLING
Det er aftalt at fortsætte det fokus på individuel kompe-
tenceudvikling, som blev aftalt ved OK18, i den partsfæl-
les kompetenceindsats.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Der er enighed om at fortsætte med at udbyde den 
frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af 
psykisk arbejdsmiljø, som parterne aftalte ved OK18. 

NYE LØNSYSTEMER
Det er aftalt, at de centrale parter frem til næste over-
enskomstforhandling igangsætter et fælles initiativ, der 
har til formål at etablere et fælles videns- og erfarings-
grundlag om den lokale løndannelse i staten. Dette vil så 
udgøre grundlaget for parternes drøftelser, om de nye 
lønsystemer kan forbedres og videreudvikles til gavn for 
alle statslige arbejdspladser.

GRØN OMSTILLING
Det er aftalt, at det er vigtigt, at der på de statslige ar-
bejdspladser drøftes, hvordan fokus på grøn omstilling 
inkorporeres i opgaveløsningen og indretning af de 
statslige arbejdspladser, og medarbejderne og samar-
bejdsudvalgene skal inddrages heri.



Fagligt netværk - Musik

Regionerne
LØN
De generelle lønstigninger i overenskomstpe-
rioden er aftalt til 4,83 procent inklusive for-
ventet udmøntning fra reguleringsordningen. 
Prisudviklingen skønnes i samme periode at 
blive 3,95 procent. Det betyder, at der forven-
tes en reallønsforbedring alene på baggrund 
af de generelle lønstigninger. 

Hertil skal lægges 0,45 procent, som er anvendt 
mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) ved 
de såkaldte organisationsforhandlinger.

Reguleringsordningen er aftalt videreført. På 
den måde sikres det, at ansatte i regionerne 
stort set har en parallel lønudvikling med det 
private arbejdsmarked. Reguleringsordningen 
betyder, at hvis lønudviklingen på det private 
arbejdsmarked bliver større eller mindre end 
forudsat i perioden, reguleres de generelle 
lønstigninger i regionerne.

Herudover er der afsat særlige puljer til priori-
terede grupper og særlige formål, strategipul-
je og gennemsnitsløngaranti. 

Den samlede ramme for forliget er 5,44 pro-
cent inklusive organisationsmidler, puljer og 
skønnet fra reguleringsordningen.

Sådan kommer lønstigningerne
Lønstigningerne kommer drypvis gennem hele 
overenskomstperioden. I listen til højre kan du 
se, hvornår og hvor meget lønnen stiger. Se 
også eksemplerne på lønstigningerne i hele 
perioden for udvalgte medlemsgrupper.

Lønstigninger pr. 1. april 2022:
I forhandlingerne om en ny overenskomst har 
det været en målsætning at sikre reallønnen 
for alle medlemmer. Ud over de generelle 
lønstigninger har det været muligt at forhøje 

det eksisterende generelle tillæg på 2.129 kr. 
(årligt grundbeløb) og tilgodese enkeltgrupper, 
se nedenfor.

Det eksisterende generelle tillæg 
Pr. 1. april 2022 forhøjes det eksisterende 
generelle tillæg på 2.129 kr. til 4.239 kr. (årligt 
grundbeløb).

Børnehaveklasseledere
Pr. 1. april 2022 sker der følgende forbedringer:
• Grundlønnen hæves fra løntrin 28 + 2.688 kr. 

til løntrin 28 + 5.376 kr. (årligt grundbeløb).
• 4-årstrinnet hæves fra løntrin 31 + 2.688 kr. 

til løntrin 31 + 5.376 kr. (årligt grundbeløb).
• 8-årstrinnet hæves fra løntrin 33 til løntrin 

33 + 2.866 kr. (årligt grundbeløb).
• 12-årstrinnet hæves fra løntrin 37 til løntrin 

37 + 2.688 kr. (årligt grundbeløb).

Børnehaveklasseledere på personlig ordning 
omfattet af § 9 i overenskomsten 
Pr. 1. april forhøjes lønnen med et tillæg på 
12.767 kr. (årligt grundbeløb).

Ernærings- og husholdningsøkonomer
Pr. 1. april 2022 sker der følgende forbedringer:
• Funktionstillægget på 15.726 kr. hæves med 

2.110 kr. til 17.836 kr. (årligt grundbeløb).
• Grundlønnen hæves fra løntrin 28 + 2.688 

kr. til løntrin 28 + 5.376 kr. (årligt grundbe-
løb). Der kan modregnes i eventuelle lokalt 
aftalte løndele.

• 4-årstrinnet hæves fra løntrin 31 + 2.688 kr. 
til løntrin 31 + 5.376 kr. (årligt grundbeløb). 
Der kan modregnes i eventuelle lokalt aftalte 
løndele.

• Det indføres 8. år: løntrin 33 + 2.688 kr. 
(årligt grundbeløb). Der kan modregnes i 
eventuelle lokalt aftalte løndele.

• For ansatte på personlig ordning omfattet af 
§ 5, stk. 3, forhøjes lønnen med et tillæg på 
2.110 kr. (årligt grundbeløb).

1. april 2021
0,75 procent som generel 
lønstigning

1. oktober 2021
0,66 procent som generel 
lønstigning inklusive skøn fra 
reguleringsordningen  

1. april 2022
Lønforbedringer for enkeltgrupper 
(i alt 0,45 procent) – se nedenfor

1. oktober 2022
1,70 procent som generel 
lønstigning inklusive skøn fra 
reguleringsordningen 

1. januar 2023
0,77 procent som generel 
lønstigning

1. oktober 2023
0,95 procent som generel 
lønstigning inklusive skøn fra 
reguleringsordningen.
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Gruppelivsordning
Gruppelivsordningen er blevet forbedret, så der fra 1. april 
2022 sker en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 
125.000 kr. til 150.000 kr., aldersgrænsen for børnesum 
hæves fra 21 til 24 år, og der gennemføres en varig forhøjel-
se af bidraget til gruppeliv.

Opdatering af bilag om efteruddannelsesplaner
Bilaget om efteruddannelsesplaner i begge overenskomster 
opdateres, så planerne tager udgangspunkt dels i de behov, 
skoleledelsen ser i forhold til skolens udvikling, dels i lære-
rens individuelle ønsker med henblik på fortsat udvikling af 
lærerens faglige og didaktiske kompetencer.

Projekt om efter- og videreuddannelse 
(kompetenceudvikling)
Når der foreligger viden fra det projekt, som LC og KL har 
aftalt ved organisationsforhandlingerne, drøftes denne viden 
mellem RLTN og LC med henblik på at afklare, hvordan den 
indhentede viden kan anvendes på det regionale område. 

Praktik
Der er enighed mellem RLTN og LC om at se på en mulig 
tilpasning af vilkårene for varetagelse af praktikopgaver i 
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkesko-
len, hvis KL og LC bliver enige om at modernisere og for-
enkle praktikaftalen.

TR-VILKÅR
Det er aftalt at præcisere i aftalegrundlaget, at tillidsrepræ-
sentant (TR) i forbindelse med lønforhandlinger, herunder 
ved ansættelser, skal have mulighed for at få relevante 
lønoplysninger for de personer, som den pågældende re-
præsenterer. Lønoplysningerne er blandt andet oplysninger 
om medarbejderens navn, arbejdssted, kontaktoplysninger, 
stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering 
samt centralt og lokalt aftalte tillæg.

SORGORLOV
Med forliget er der aftalt en udvidelse af ret til sorgorlov 
med løn. Hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 
18. år, har hver af forældrene ret til fravær med sædvanlig 
løn i indtil 26 uger efter barnets død.

SENIOR
Parterne har som fælles målsætning at fastholde seniorer 
på det regionale arbejdsmarked ved at understøtte et langt 
og godt arbejdsliv for medarbejderne. Der er derfor aftalt 
en række tilpasninger og ændringer i "Rammeaftale om 
seniorpolitik", som understøtter behovet for fastholdelse og 
et langt og godt seniorarbejdsliv.

ARBEJDSMILJØ
Parterne er enige om at styrke indsatsen om forbedring af 
det psykiske arbejdsmiljø i perioden. Parternes fælles ar-
bejdsmiljøforum videreføres og udvikles i perioden og vil 
iværksætte og følge de fælles initiativer, der er aftalt ved 
OK21.

Initiativet "Ekspertrådgivning og forskningsprojekt" viderefø-
res og udvikles med henblik på fortsat at bidrage til, at det 
psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne forbedres. Ar-
bejdsmiljøforum skal desuden understøtte formidling og 
spredning af viden og læring fra "Ekspertrådgivning og forsk-
ningsprojekt", med henblik på at det i regionerne kan omsæt-
tes til handlingsrettede indsatser. Parterne vil i perioden 
udvikle og udbyde en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. 

GRØN OMSTILLING OG BÆREDYGTIGHED
Parterne er enige om at igangsætte initiativer, der under-
støtter ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne 
omstilling og bæredygtighedsinitiativer. De ledere og med-
arbejdere, der i det daglige er ”hands-on” på de regionale 
arbejdspladser, kan bidrage med konkrete ideer og viden 
om, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig dagligdag 
på de regionale arbejdspladser. Formålet med initiativerne 
er at fremme medarbejdernes initiativer til grøn omstilling 
og bæredygtighed, fremme den lokale dialog om bæredygti-
ge tiltag og skabe videndeling blandt regioner og arbejds-
pladser omkring de mange gode, bæredygtige tiltag, der 
udvikles og implementeres på de regionale arbejdspladser.

Hvor meget stiger lønnen?
Her kan du se, hvor meget månedslønnen (eksklusive pension) stiger fra nu 
og indtil udgangen af OK21-perioden (31. marts 2024):

• Børnehaveklasseleder, 0-4 års erfaring:     1.944 kr.
• Børnehaveklasseleder, 12 års erfaring:     2.130 kr.
• Børnehaveklasseleder, anciennitetsløn:     2.831 kr.
• Lærer ved børneskole, 0-4 års erfaring:    1.764 kr.
• Lærer ved børneskole, 12 års erfaring:    2.016 kr.
• Lærer ved børneskole, anciennitetsløn (personlig ordn.):  2.122 kr.
• Lærer ved voksenspecialundervisning, 0-4 års erfaring:  1.767 kr.
• Lærer ved voksenspecialundervisning, 12 års erfaring:  2.019 kr.
• Lærer ved voksenspecialundervisning, anciennitetsløn:  2.125 kr.
• Pb'er i ernæring og sundhed, 0-4 års erfaring:   1.843 kr.
• Pb'er i ernæring og sundhed, 8 års erfaring:   2.602 kr.
• Konsulent:       2.221 kr.

Bemærkninger: Baseret på kommunegruppe 2. Eventuel anciennitetsstigning i 
perioden og stigningen i lokalt aftalt løn er ikke medregnet.
 
En mere detaljeret oversigt over de regionale lønforbedringer kan ses på dlf.org



Af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening

Hovedstyrelsen 
anbefaler et JA til 
afstemningen om 
ny overenskomst

EN SMAL OVERENSKOMST, DER PEGER FREMAD
I løbet af den seneste måned er der indgået forlig om 
overenskomster for de næste tre år for alle offentligt 
ansatte, det vil sige for alle, der har staten, regionerne 
eller kommunerne som arbejdsgiver. I forhold til de krav, 
vi havde opstillet i Danmarks Lærerforening – og ikke 
mindst sammenholdt med det økonomiske bagtæppe, 
som coronakrisen har forårsaget – er vi i hovedstyrelsen 
tilfredse med forligene. Vi anbefaler derfor et JA ved den 
overenskomstafstemning, der begynder den 6. april.

Vi har selvsagt ikke fået indfriet alle vores krav, men 
det er lykkedes at sikre en lille fremgang i reallønnen, og 
vi er kommet lidt længere end forventet på flere områ-
der. Vi har sat nogle projekter i søen, som peger fremad, 
og så er vi lykkedes med at afvise flere uspiselige krav 
fra arbejdsgiverne.

REALLØNNEN STIGER
Aftalen betyder, at vi er kommet igennem med vores 
vigtigste målsætning om generelle lønstigninger, der 
sikrer reallønnen og forventeligt giver en mindre real-
lønsfremgang på alle tre arbejdsgiverområder. Det inde-
bærer blandt andet, at vi viderefører reguleringsordnin-
gen, som sikrer, at vi på det offentlige arbejdsmarked 
ikke sakker bag efter den private lønudvikling. 

På det kommunale område, hvor langt de fleste med-
lemmer af Danmarks Lærerforening er ansat, har vi på 
solidarisk vis prioriteret at fordele hovedparten af løn-
midlerne til alle for at forbedre reallønnen. Derudover 
viste muligheden sig for at tilgodese nogle af de mindre 

medlemsgrupper, der har et konstateret lønefterslæb. 
Det betyder et ekstra lønløft til børnehaveklasseledere, 
UU-vejledere og professionsbachelorer i ernæring og 
sundhed, som også får indført kvalifikationsløn efter 
otte års ansættelse. 

Vi har ikke i fuldt omfang løst problemet med lønefter-
slæb, men vi tager med aftalen vigtige skridt på vejen.

PROJEKTER FOR FREMTIDEN
Den kommunale aftale indeholder tre projekter med 
arbejdsgiverne, der skal foregå i de tre år, overenskomst-
perioden varer. Det er projekter, der peger fremad, og 
som forhåbentlig kan være med til at sætte en retning 
for de kommende overenskomstforhandlinger – på alle 
tre arbejdsgiverområder.

Det første projekt omhandler efter- og videreuddan-
nelse. Vi mener, at der især mangler karriereveje ind i 
lærergerningen – ikke ud af den. Det var også en af Læ-
rerkommissionens konklusioner. Målet med projektet er 
derfor at styrke lærernes muligheder for kompetenceud-
vikling. Projektet sigter mod overenskomstforhandlinger-
ne i 2024, hvor vi går efter at etablere nogle overens-
komstmæssige rettigheder til relevant, fagfaglig 
efteruddannelse.

Det andet projekt omhandler nyuddannede lærere. 
Målet er, at parterne udvikler en samling af forsknings- 
og praksisbaserede eksempler, som kan inspirere kom-
munerne til at sikre nyuddannede en god start på lærer-
livet, der samtidig medvirker til at fastholde de 
nyuddannede i professionen. Projektet understøttes 
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umiddelbart i cirka ti kommuner, hvor eksemplerne skal 
omsættes til virkelighed. 

Det tredje projekt omhandler praktikaftalen. Målet er 
at modernisere og forenkle praktikaftalerne, så vilkårene 
for at varetage praktikopgaver i læreruddannelsen hæn-
ger sammen med den fremadrettede tilrettelæggelse af 
praktikken. På den måde kan der også tages højde for en 
eventuel ny praktikstruktur i fremtiden.

REGIONER OG STAT
Ud over reallønssikringen er der for undervisere ansat på 
det statslige (og regionale) område indgået en arbejds-
tidsaftale, som tager udgangspunkt i A20 fra folkeskole-
området – men som selvfølgelig er tilpasset de konkrete 
forhold på de meget variable statslige arbejdspladser. 
Dermed har vi omsider fået sat et endeligt punktum for 
lov 409.

Lønudviklingen i staten bærer præg af, at der over en 
årrække er blevet ansat flere højtuddannede og dermed 
højtlønnede i forhold til antallet med en kortere uddan-
nelse og lavere løn. På den måde er den gennemsnitlige 
lønudvikling højere, end lønnen for den enkelte ansatte 
indikerer, og det bremser lønstigningen fra regulerings-
ordningen. Aftalen indebærer, at vi vil forsøge at forbed-
re det utilstrækkelige lønindeks, der ligger til grund for 
beregningen af reguleringsordningen. Målet er, at vi 
undgår, at de statsansatte af den grund bliver ved med 
at sakke agterud.

Sidst, men ikke mindst, får vi med aftalen indført en 
seniorbonus og styrket seniorindsatsen på det statslige 
område. Det er et vigtigt gennembrud, som bringer de 
statsansatte lidt nærmere, hvad der længe har været 
gældende i kommuner og regioner.

HVAD FIK VI IKKE?
Som nævnt stod sikringen af reallønnen øverst på vores 
ønskeseddel. Det opnåede vi, selvom vi sandsynligvis står 
ved begyndelsen af et omfattende globalt økonomisk 
tilbageslag i kølvandet på coronapandemien. Til gen-
gæld havde vi andre krav, som vi ikke kom igennem med.

Vi havde gerne set, at vi var kommet længere med at 
forbedre vilkårene for seniorerne. A20 og den nye afta-
le på det statslige område indeholder elementer, der 
kan føre os i den retning, men vores ønske var at for-
bedre vilkårene for alle seniorer – også for de med-
lemsgrupper, der ikke er omfattet af en arbejdstidsaf-
tale på lærerområdet.

Tillidsrepræsentantrollen er under løbende udvikling 
og bliver til stadighed vigtigere på alle arbejdspladser. 
Det gælder ikke mindst i forhold til udrulningen af A20, 
hvor TR er et omdrejningspunkt for planlægningen og 
prioriteringen af lærernes arbejdstid og for en kultur, 
hvor samarbejdet er i højsædet, og vores fagprofessio-
nelles vurderinger vægter højt i ledelsens beslutninger. 

Vi havde en ambition om at styrke TR’s vilkår yderligere, 
men det blev ikke denne gang. Vi fortsætter derfor med 
de håndtag, vi allerede har, og sætter forbedringer højt 
på listen til overenskomstforhandlingerne i 2024.

Det er i det hele taget vores opfattelse, at arbejdsgi-
verne endnu en gang har ageret for defensivt og uambi-
tiøst. Hvis den danske model skal virke efter hensigten, 
kræver det, at begge parter ser værdien i at løse åbenly-
se problemer gennem forpligtende aftaler. Her må vi 
konstatere, at arbejdsgiverne er meget påpasselige med 
at finde andre løsninger og gå nye veje. Det vil vi i fælles-
skab organisationerne imellem sætte på dagsordenen 
over for arbejdsgiverne i den kommende periode. 

ARBEJDSGIVERØNSKER
Ligesom vi ikke fik indfriet alle krav, lykkedes det heller 
ikke for arbejdsgiverne at komme igennem med alle 
deres. 

På det samlede kommunale område ønskede KL for 
eksempel at målrette en større del af lønudviklingen 
mod særlige områder med rekrutteringsproblemer, der 
ikke omfattede os lærere. Det krav fik vi ned i en størrel-
se, som vi kunne acceptere.

På lærerområdet krævede KL også en såkaldt forenk-
ling af de timebaserede tillæg – herunder de undervis-
ningstillæg, der reelt har været den mest effektive brem-
se for et meget højt antal undervisningstimer. Det kom 
de ikke igennem med.

DERFOR ANBEFALER VI AT STEMME JA
Overenskomstforhandlinger er et puslespil med rigtig 
mange brikker. Mange forskellige interesser er repræ-
senteret omkring forhandlingsbordene, og det hele fore-
går altid i en realøkonomisk virkelighed, som sætter de 
ydre rammer.

På lønmodtagersiden var de forskellige organisationer 
denne gang mødt op med meget forskellige krav og 
forventninger til en aftale. Ved de dramatiske forhand-
linger i Forligsinstitutionen tilbage i 2018 lærte vi værdi-
en af solidaritet på tværs af organisationerne, men vi 
lærte også, at sammenholdet ikke er givet. Det har væ-
ret vigtigt for os at bevare og styrke sammenholdet mel-
lem organisationerne, så vi i fællesskab kan tage fat på 
de udfordringer, vi også fremadrettet står over for.    

Ikke mindst set i lyset af de vilkår og besværligheder, 
der har været omkring overenskomstforhandlingerne 
denne gang, er den aftale, der er indgået, god. Vi har 
holdt en samlet front i forhandlingerne og landet en 
aftale, der tilgodeser mange hensyn. Vi sikrer en lille 
reallønsfremgang, og vi sætter nogle projekter i søen, 
som vi kan bygge videre på ved kommende forhandlinger.

På den baggrund er det en enig hovedstyrelse, der 
anbefaler dig at stemme JA til OK21.



Urafstemning 
om OK21

Der afholdes en urafstemning om det kommunale og regi-
onale resultat og en vejledende afstemning for medlem-
mer ansat på statens område om det statslige resultat. Af-
stemningerne afholdes samtidigt.

Afstemningerne afholdes fra tirsdag den 6. april 2021 kl. 
08.00 til mandag den 19. april 2021 klokken 09.00. 

Det er det samlede resultat for organisationerne i LC, 
der afgør, om forliget på henholdsvis det kommunale og 
det regionale område godkendes. 

Resultaterne af den kommunale og regionale afstemning 
forventes offentliggjort senest den 19. april klokken 11.00.

Den vejledende afstemning for medlemmer ansat på 
statens område skal vejlede hovedstyrelsens repræsen-
tanter i LC's forretningsudvalg i forhold LC's stillingtagen 
og dernæst CFU's samlede stillingtagen til resultatet. Den 
endelige stillingtagen til resultatet på det statslige område 
forventes offentliggjort senest den 21. april 2021.

HVEM HAR STEMMERET?
Stemmeberettigede er alle almindelige medlemmer. Med-
lemmer af Skolelederforeningen og grupper af almindelige 
medlemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyelserne, 
har ingen stemmeret. Disse grupper udgøres af: 

a) medlemmerne af IMAK, 
b) medlemmerne i fraktion 5,
c) medlemmerne ansat i selvejende eller private instituti-
oner/firmaer med særskilt overenskomst med foreningen,
d) medlemmer, som er tjenestemandspensionister efter 
den statslige tjenestemandspensionslovs regler, og 
e) medlemmer, som er pensionister efter overens-
komstansættelse i en kommune.

Stemmeberettigede ved den vejledende urafstemning på 
statens område er de af foreningens medlemmer, som er 
ansat efter en statslig aftale. Det gælder for eksempel 
medlemmer ved de private gymnasiers grundskoleafde-
linger, medlemmer ved social- og sundhedsskoler og 
medlemmer ved Røde Kors.

SÅDAN STEMMES DER
Tirsdag den 6. april 2021 kl. 08.00 udsender DLF en mail 
til alle stemmeberettigede.
I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal 
blot trykke på linket og følge vejledningen. Der er mulig-
hed for at stemme enten ja eller nej til overenskomstresul-
tatet. Man kan ikke stemme blankt.

Fredag den 9. april 2021 og onsdag den 14. april 2021  
vil der blive udsendt en mail til dem, der endnu ikke har 
afgivet deres stemme. Der vil ligeledes blive skrevet om 
afstemningen på de sociale medier og hjemmesiden.

Har en stemmeberettiget ikke modtaget en mail, kan 
medlemmet være registreret med en forkert mailadresse i 
medlemssystemet. Derfor vil det også være muligt at 
stemme via hjemmesiden dlf.org ved at bruge NemID. Der 
vil være en henvisning på forsiden.

Hvis et medlem mener at være stemmeberettiget, men 
ikke har modtaget en mail eller ikke kan afgive sin stemme 
via hjemmesiden, kan det skyldes, at vores oplysninger 
om ansættelsen ikke er korrekte. Kontakt da DLF’s Med-
lemsservice i åbningstiden mandag-torsdag klokken 
09.00 til 15.30 og fredag klokken 09.00 til 14.30 på tele-
fon 33 69 63 00 og i weekenderne den 10.-11. og 17.-18. 
april klokken 10.00 til 14.00 på telefon 28 35 39 93.
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Det var skolelærerne, der var tone-
angivende, da børnekulturen ændrede 
sig fra 1940’ernes og 1950’ernes ideal 
om at være i samfundets tjeneste til at 
sætte børnene i centrum i 1960’erne, 
1970’erne, 1980’erne og nok også 
frem mod 00’erne. Her ændrede den 
“frie leg” børnekulturen, så den i dag 
har fået karakter af at være blevet mere 
“professionaliseret” og kommerciel. 

Der var engang, hvor skolelærerne 
fyldte meget inden for dansk børnelitte-
ratur og på Danmarks Radio. Trods den 
lidt nedladende betegnelse “skolelæ-
rer-tv” var det dem, med Mogens Vem-
mer i spidsen, der gjorde Danmarks 
Radios børne-tv til verdensklasse.

Det er også derfor, børnekulturen 
altid vil befinde sig i spændingsfeltet 
mellem det at se barnet som noget, der 
skal udvikles, og det at se på barnet 
som værdifuldt i sig selv.

Antologien “Børnekultur i Danmark 
1945-2020” er en stor sag på 400 si-
ders sagprosa om forskellige typer af 
kultur for, med og af børn med bidrag 
fra 17 forskellige skribenter. Under 
seks hovedoverskrifter belyser de 
udviklingen i de sidste 75 års kulturpo-
litik, legekultur, kunst, underholdning, 
formidling og medier. Antologien er en 
hyldest til det, der er ganske særligt for 
dansk børnekultur, at det er langtids-
holdbar kvalitet i børnehøjde og har 
et indhold tilpasset det enkelte barns 
naturlige udviklingstrin. Det handler 
først og fremmest om ikke at tale ned 
til børn og dermed heller ikke at spise 
dem af med underlødig eller kommer-
ciel kunst og kultur.

Her er der særlig grund til at hylde 
bogens skribenter og deres forgæn-
gere, der for manges vedkommende 

 ANMELDER HEIDI FRIBORG 
   CHRISTOPHERSEN

Anmeldelser

Nyt pragtværk om 
75 års børnekultur 
i Danmark 

Børnekultur i Danmark 
1945-2020

BØRNELIV
Merete Dael, Jan Helmer-Petersen, 
Beth Juncker (red.)
400 kroner
400 sider
Gads Forlag

Dansk børnekultur er meget mere end 
børnelitteratur. Stor kunstnerisk og pædagogisk 
kvalitet med barnet i øjenhøjde og i centrum har 
i 75 år været kendetegnende for børnekulturen i 
Danmark. Det kan vi godt være stolte af.
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tilhører den kulturradikale og jazzede 
generation født i midten af forrige 
århundrede, for hvem musikpædago-
giske pionerer som Astrid Gøssel og 
Bernhard Christensen med god grund 
har stjernestatus.

Det bedste ved antologien er, at den 
minder os om, at et oprigtigt enga-
gement i barnets eget perspektiv og i 
dets spontane udtryk har været forud-
sætning for noget af den fineste kultur, 
vi har. Det er nemt at lade sig rive med 
og juble over nostalgien og de mange 
fantastiske billeder og illustrationer. 
Det er virkelig en bog, man kan gå i 
dybden med og på opdagelse i.

Der er plads til både nostalgi og 
fremadskuende refleksion, når der 
foruden Danmarks Radios B&U-af-
deling også er et kapitel om dansk 
børnefilms historie, der ligesom med 
børnelitteraturen følger bevægelsen fra 
“skolemesterlitteratur” til kulturradi-
kale billedbøger frem mod fantastiske 
fortællinger og de æstetiske eksperi-
menter, der findes i dag.

For lærere og pædagoger er afsnittet 
“Leg, legetyper og legeomgivelser” et 
interessant univers, fordi det nu ofte 
er en pædagogisk opgave at lære børn, 
hvordan de leger fælleslege med hin-
anden i skolegården. Og selv om det 
er en god ting, at skolelærerne ikke 
længere er de eneste eller mest tone-
angivende inden for børnekultur, som 
de var det for generationer siden, så er 
det et problem, at læreruddannelsen og 
pædagogseminarierne er blevet støvsu-
get for kunst og kultur. Det er vel kun 
nede i kælderen på Danmarks Pædago-
giske Bibliotek, at man for alvor kan 
gå på opdagelse i børnelitteraturen.

Vi burde med denne antologi i 
hånden oprette et museum for børne-
kultur, så nye generationer kan lære af 
dem, der gik foran. Antologien er den 
første, der samler 75 års børnekultur i 
et samlet historisk overblik over bør-
nekulturområdet og dets udvikling fra 
forsøgsstadie på ildsjæleniveau med 
velmenende skolelærere og musikpæ-
dagoger til et professionelt forankret 
kulturområde i Danmark. Hip hip 
hurra! Lad os ønske os en lige så pro-
gressiv børnekultur om 25 år.

Ekstrem kravundgåelse, 
også kaldet PDA, er en 
profil på autismespektret. 
Anmelderen er ved endt 
læsning en hel del klogere, 
blandt andet på den 
pædagogiske tilgang til børn 
og unge med PDA i skolen.

Helt ærligt så vidste jeg ingenting om PDA-
profilen, da bogen “Forstå PDA hos børn – en 
vejledning om ekstrem kravundgåelse til for-
ældre og fagfolk” landede i min postkasse.

Bogen er oprindeligt udgivet i England i 
2011, oversat og “så vidt muligt omarbejdet 
til danske forhold”. Den primære målgruppe 
er forældre og voksne, som er i berøring med 
børn med PDA, ligesom forfattergruppen be-
står af fagfolk og forældre.

Efter forord og introduktion præsenteres 
læseren i det første kapitel for PDA-profilen 
med vigtige kendetegn og nøglekarakteristika 
for barnet som elev: “Børn med PDA forsøger 
at undgå enhver form for krav, da det udløser 
deres angst for ikke at være i kontrol”. Andet 
kapitel omhandler, hvordan man bedst forhol-
der sig til og underviser børn med PDA, og 
kapitel tre handler om, hvordan PDA påvirker 
hverdagen i hjemmet. I fjerde kapitel gives 
bud på den optimale skolegang, og herefter 
hvordan den følelsesmæssige trivsel og indsigt 
hos børn med PDA kan opnås inden for sko-
lens rammer. I bogens sjette og sidste kapitel 
opsummeres pointer og perspektiver, blandt 
andet voksenlivet med PDA.

“Forstå PDA hos børn – en vejledning om 
ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk” 
er ifølge forfatterne selv den første bog om 
PDA. Bogen er en velskrevet og grundig vej-

ledning, der meget læservenligt formidler den 
teoretiske viden om profilen, underbygget af 
praksiseksempler i form af cases omhandlende 
børn med PDA, og giver konkrete strategier til 
det pædagogiske arbejde i skolen og hjemmet.

Jeg har ingen faglige forudsætninger for at 
forholde mig til, hvorvidt bogens formidlede 
viden om PDA er fyldestgørende og nuance-
ret. Men jeg kan forholde mig til, hvorvidt 
jeg – som lærer, konsulent hos Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning og PDA-novice – fik 
en god læseoplevelse, pædagogiske handle-
muligheder og blev klogere på, hvad profilen 
indebærer, og hvor den adskiller sig fra andre 
autismeprofiler: Og det blev jeg!

 ANMELDER CHRISTINA KROLMER 

Velskrevet vejledning om 
ekstrem kravundgåelse

Forstå PDA hos børn
– en vejledning om ekstrem 
kravundgåelse til forældre 
og fagfolk 

AUTISMESPEKTRET
Phil Christie, Margaret Duncan, 
Ruth Fidler, Zara Healy 
269 kroner 
208 sider
Frydenlund

BOG
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Det kan godt være, at mange ikke 
længere forbinder N.F.S. Grundtvigs 
skoletanker med folkeskolen. Ikke 
desto mindre tegner der sig en arv 
fra ham, som har sat sig tydelige 
spor i folkeskolens formålsparagraf-
fer. Hvad er det for en arv, og 
hvordan gør den sig gældende i dag? 
Og kan vi bruge den til noget? Det 
udforsker Thorstein Balle, cand.pæd. 
i pædagogik og tidligere forstander 
på Den frie Lærerskole i Ollerup i 
podcasten ”Grundtvigske stemmer”, 
hvor han giver et historisk indblik i 
folkeskolen og arven fra Grundtvig, 
og formand for Dansklærerforenin-
gens folkeskolesektion Katja Gottlieb 
sætter arven i spil i forhold til det at 
være lærer i dag.

Grundtvigs spor 
i folkeskolen

Hør podcasten: grundtvig.dk/
grundtvigske-stemmer/

Der ligger et stort uforløst potentiale i at 
udbrede vores fælles kulturarv lokalt, 
nationalt og globalt gennem Wikipedia. Det 
er tankegangen bag projektet ”Wikipedia i 
undervisningen”, som vil lære børn og unge 
at deltage i det verdensomspændende 
vidensprojekt. Bag projektet står Danmarks 
Biblioteksforening, Statens Museum for 
Kunst, Det Danske Filminstitut og Wikime-
dia Danmark. I projektet vil man undersøge 

muligheden for at bidrage med ny viden på 
Wikipedia, ligesom erfaringerne skal bruges 
til at producere et undervisningsmateriale 
til udskolingen. Så er du og din klasse 
interesserede i at være med i projektet, kan 
I melde jer til at deltage som testklasser 
eller brugere af materialet.

Læs mere: wikiforalle.dk

Livsduelighed og 
Wikipedia

Spot/ved Freja Grooss Jakobsen/fgj@folkeskolen.dk

Fang byen med dine elever

Læs mere: dac.dk/
fang-din-by-skolekonkurrence/

Vil du have din klasse med rundt i jeres by, 
samtidig med at de arbejder med fotografi og 
billeder? Så deltag i dette års ”Fang din by”. 
Dansk Arkitektur Center udskriver i 2021 for 

sjette år i træk den landsdækkende fotokon-
kurrence "Fang din by". Tilmelder du dig 
skolekonkurrencen, får du tilsendt et 
miniforløb om arkitektur og fotografi. Forløbet 
henvender sig til mellemtrin og udskoling og 
egner sig til dansk- og billedkunstundervis-
ningen. Den efterfølgende udstilling kan 
opleves til sommer på Bryghuspladsen foran 
Dansk Arkitektur Center, på DOKK1 i Aarhus, 
Aalborg Bibliotek, Sønderborg Bibliotek, 
Faaborg Bibliotek og Ringsted Bibliotek.
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DEN FØRSTE DRÅBE BLODUD MED KNUD PING PONG
Efter Jesper Wung-Sungs bog Baseret på Kundby-Sagen Anbragt uden for hjemmet

10+ 14+ 12+10+ 14+ 12+

EN DEL AF SJÆLLANDS TEATERUndervisningsmateriale

findes på www.fairplay.dk
Kontakt: fairplay@fairplay.dk

           
           

 tlf. 59 43 85 95Vedkommende teater

     for BØRN og UNGE! 
HUSK, 

   du kan få refusion!
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Jobannoncer

VESTEGNENS PRIVATSKOLE SØGER 
SKOLELEDER
Vores skoleleder gennem næsten 10 år har valgt at gå på pension. Vi søger 
derfor en ny, der med respekt for skolens særpræg og kultur vil stå i spidsen 
for dens fortsatte udvikling. Det er en fordel, men ikke en betingelse, at 
ansøgere har erfaring med skoleledelse.

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

Vestegnens Privatskole blev oprettet i 1980. Vi er 25 ansatte og 300 elever, 
der fylder ét spor til og med 6. klasse og to-tre spor fra 7.- 9. klasse. 70 
elever er tilmeldt skolens SFO. Vores skolekultur er præget af en tids- og 
alderssvarende faglig nysgerrighed, og vi sikrer i fællesskab den sociale 
dimension med trygge og rummelige rammer og regler for såvel undervis-
ning som fritid.

Du vil skulle lede og anerkende ansatte, der med en konstruktiv lune fin-
der visionære og solide løsninger på skolelivets mange komplekse opgaver 
og udfordringer. Vestegnens Privatskole har et godt ry og er organisatorisk, 
pædagogisk og økonomisk velkonsolideret.

Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, baseret på Fællesoverenskomst mel-
lem LC og Finansministeriet. Aflønning finder sted i intervallet kr. 448.089 
til kr. 536.728 (niveau 1. februar 2021). Hertil kommer muligheden for at 
forhandle engangsvederlag i form af resultatlønsaftale eller honorering for 
særlig indsats.

Se mere på www.lærerjob.dk eller www.vestegnens-privatskole.dk 

Skriftlig ansøgning sendes til sn@vestegnens-privatskole.dk mærket senest 
mandag den 26. april 2021 klokken 12. Samtaler forventes gennemført den 
3., 4. eller 5. maj 2021.

Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup

Ansøgningsfrist: Senest 11. april 2021
www.randers.dk/job

Vi søger 
en fremsynet, 

faglig og 
engageret 

leder
SKOLE
LEDER

Vestervangsskolen

Følg os på Instagram

@folkeskolendk
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Lærerjob.dk

UDLANDET

SJÆLLAND & ØERJobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 

så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  

og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

JYLLAND & ØER

Region Midtjylland, 8240 Risskov

Skoleleder til den nye interne skole knyttet  
til Hamarhus i Viborg
• Ansøgningsfristen er den 05. apr. 2021

Kvik-nr. 81826094

Randers Kommune, Vestervangsskolen, 8900 Randers

Genopslag – Fremsynet skoleleder til 
Vestervangsskolen
• Ansøgningsfristen er den 11. apr. 2021

Kvik-nr. 81830351

Fredericia Kommune, 7000 Fredericia

Vil du være en af  
Danmarks bedste lærere?
• Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2021

Kvik-nr. 81782269

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Hellebækskolen søger en naturfagslærer  
med linjefag i fysik/kemi
• Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2021

Kvik-nr. 81772900

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Kan du skabe Danmarks bedste 
specialskoletilbud? 
• Ansøgningsfristen er den 05. apr. 2021

Kvik-nr. 81824397

Montessori Stiftung Berlin, 12555 Berlin

Head teacher (m/f/d) for Deutsch 
Skandinavische Gemeinschaftsschule
• Ansøgningsfristen er den 11. apr. 2021

Kvik-nr. 81772402

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Kompetent lærer til  
vores velkomstklasse
• Ansøgningsfristen er den 25. mar. 2021

Kvik-nr. 81758600

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Familiebehandler til Styrket  
Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune
• Ansøgningsfristen er den 25. mar. 2021

Kvik-nr. 81789109

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Viceskoleleder søges – til både pædagogisk 
udvikling og administrative opgaver
• Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2021

Kvik-nr. 81760007

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Afdelingsleder med faglig tyngde for inklusion, 
faglig og social trivsel
• Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2021

Kvik-nr. 81814817

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Uddannelsespolitisk chef til Danmarks 
Lærerforening
• Ansøgningsfristen er den 09. apr. 2021

Kvik-nr. 81826093

Vestegnens Privatskole, 2630 Taastrup

Vestegnens Privatskole søger skoleleder
• Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2021

Kvik-nr. 81830283

Kalundborg Kommune, 4400 Kalundborg

Underviser og kommunikationsmedarbejder 
søges til Ung Kalundborg
• Ansøgningsfristen er den 21. Apr. 2021

Kvik-nr. 81830968

Europaskolen i Luxembourg, 1220 København K

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en 
grundskolelærer til Europaskolen i Luxembourg
• Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2021

Kvik-nr. 81836163

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Humlebæk lille Skole søger dygtig og 
engageret lærer til barselvikariat
• Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2021

Kvik-nr. 81838836
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Lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Sommerhus   
Vesterø – Læsø

Oplev foråret på Læsø. Huset er 
rummeligt, ligger på en natur-
grund nær strand, lejes også ud i 
halve uger.

Telefon: 40 38 56 42
www.klokkeblomstvej.dk

Sommerhus Rørvig

Sommerhus i Rørvig til leje i 
ugerne 26, 27, 31 og 32. 
Pris 3.500 kr. + forbrug pr. uge, 
2 uger for 6.500 kr.

Telefon: 22 85 35 68

18 personers feriebolig 
på Sydfyn, hele året

RABAT ved maks. 10 personer i 
marts/april 2021.
Skøn beliggenhed med udsigt 
over Det Sydfynske Øhav. 265 
m² bolig.

Telefon: 29 61 50 05
sommerhus-horneland.dk

Klik din annonce ind, når det passer 

dig. Folkeskolen.dk er åben hele døgnet.  

Priser fra 410 kroner inklusive moms 

– betal med kort. Se priser på 

folkeskolen.dk

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I 
DERES FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK
 
Ansvarsfraskrivelse 

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

Folkeskolen, 1208 København K

Studentermedarbejder til  
fagbladet Folkeskolen
• Ansøgningsfristen er den 07. apr. 2021

Kvik-nr. 81810020

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Læringsvejleder på fuld tid
• Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2021

Kvik-nr. 81824403

Frederiksberg Lærerforening, 1809 Frederiksberg C

Frederiksberg Lærerforening  
søger ny faglig konsulent
• Ansøgningsfristen er den 09. apr. 2021

Kvik-nr. 81825175

Skolen ved Søerne, 1119 Frederiksberg

Skolen ved Søerne søger læsevejleder og 
dansklærer til 0.-5. årgang
• Ansøgningsfristen er den 06. apr. 2021

Kvik-nr. 81835924



48

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

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

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

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

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

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

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

Næste nummer af

 
udkommer torsdag den 15. april 

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 07
Blad nr. 08 
Blad nr. 09

22. marts

13. april

27. april

15. april

29. april

13. maj

31. marts

20. april

3. maj
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

151.000 LÆSERE 

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

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

Cvr-nummer: 36968559

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

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkekolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Camilla Jørgensen 
caj@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

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

Faglige netværk 
Jennifer Jensen  
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
debat@folkeskolen.dk

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

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto:  
Andrea Ucini

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Den normalt ellers superforkælede, 
overstimulerede og hyperaktiverede 
klassebamse Ole Gunnar, som har fulgt 
nuværende 5.b siden børnehaveklassen, har 
tilbragt de seneste uger på en hylde ved 
siden af en Star Wars-figur hjemme hos Frida. 
Og det har faktisk passet det lille, lodne 
væsen ganske udmærket, viser det sig. 

“Børnene er jo søde, og deres forældre har 
uden tvivl de bedste hensigter”, forklarer 
den efterhånden temmelig slidte bjørn.

“Men de er godt nok også meget opsatte 

på at overgå hinanden i aktiviteter, som jeg 
skal udsættes for”. 

Derfor gruer Ole Gunnar også for den 
kommende tids genåbning. “Jeg bliver helt 
træt ved tanken om alle de teltture, 
parkourbaner, sommerhuse, zoologiske haver, 
svømmehaller, legepladser, fisketure, Berlin-
weekender og hoppeborge, jeg skal trækkes 
med til, så familierne kan vise hinanden, hvor 
spændende liv de lever”. 

Bamsen håber at få en nogenlunde fredelig 
påske, inden det for alvor går løs igen. 

Den verdensberømte cirkusartist Charlie Bernado 
udtrykte tirsdag ”dyb respekt” efter at have overværet 
sin datters lærer gennemføre den halsbrækkende 
disciplin: hybridundervisning. 

”Jeg har ikke oplevet noget mere sindsoprivende og 
dristigt siden det legendariske nummer, hvor en 
frygtløs akrobat svævende i en trapez højt oppe under 
teltdugen, bundet på hænder og fødder, med bind for 
øjnene og til lyden af højspændt balkanmusik og 
under konstant beskydning fra en moustachebærende 
knivkaster skal kæmpe sig fri af en roterende 
gulddekoreret beholder, som gradvist fyldes med 
vand, mens han får en glubsk løve til at gå på line og 
samtidig jonglerer med seks ethjulede cykler. Med ild i. 
Det minder meget om det, jeg oplevede. Jeg bøjer mig 
i støvet for dem, der udfører hybridundervisning”. 

Legendarisk  Legendarisk  
cirkusartist om  cirkusartist om  

hybridundervisning: hybridundervisning: 
”Jeg bøjer mig  ”Jeg bøjer mig  

i støvet” i støvet” 

Legendarisk  Legendarisk  
cirkusartist om  cirkusartist om  

hybridundervisning: hybridundervisning: 
”Jeg bøjer mig  ”Jeg bøjer mig  

i støvet” i støvet” 

Overstimuleret  
klassebamse godt tilfreds 
med lidt fred og ro  
klassebamse

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



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

folkeskolen.dk/fag
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F O R S K N I N G S B A S E R E D E

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

EFTERUDDANNELSE
9940 9420 (KL .12-15) 
EFTERUDDANNELSE@AAU.DK 
WWW.EVU.AAU.DK

PÆDAGOGISK LEDELSE (MPL)
MPL henvender sig til pædagogiske ledere i ungdomsud-

dannelser, grundskolen eller dagtilbud. Du får overblik over 

det teoretiske og metodiske grundlag for pædagogisk ud-

vikling og får en lang række ledelsesmæssige færdigheder i 

skoleudvikling og udvikling af medarbejderes professionelle 

praksis. Mulighed for enkeltfag. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  KØ B E N H AV N 

M P L . A A U . D K

PROCESLEDELSE OG 
ORGANISATORISK FORANDRING
Bliv uddannet til at skabe udvikling, læring og foran dring i or-

ganisationer! Du lærer at anvende forskelli ge tilgange til fa-

cilitering af dialogiske processer. Til dagligt arbejder du med 

forandringsledelse, proces ledelse, personaleudvikling, HR el-

ler undervisning. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  KØ B E N H AV N 

P R O F. A A U . D K

LEDELSES - OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
Giver forskningsbaseret viden om psykologien bag disciplinen 

’ledelse af mennesker og organisationer’. For ledere og konsu-

lenter, der arbejder med ledelses-, medarbejder og organisa-

tionsudvikling. Fokus på egen faglige og personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

LO O P. A A U . D K

LÆREPROCESSER
Styrker din teoretiske ballast inden for læring, organi-

sationsudvikling og evaluering. Giver kompetencer til at 

iværksætte, udvikle og vurdere mange slags læreprocesser. 

Tilfører jobs inden for læring mere indhold og kvalitet. Gode 

muligheder for specialisering og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M L P. A A U . D K

DATADREVET 
ORGANISATIONSUDVIKLING
For dig, der arbejder med at skabe værdi og forandringer i 

din organisation med hjælp fra nye data. Du opnår dyb indsigt 

i samfundets og organisationers digitalisering. Du lærer at 

mestre digitale analyse- og designmetoder, som er centrale, 

når du skal udvikle din organisation ved hjælp af nye data.

S E M I N A R E R  I  KØ B E N H AV N 

M D O . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT
LÆREDESIGN
En uddannelse for dig med interesse for eksperimenterende 

undervisningsformer og kreative læringsmiljøer. Du vil opnå 

et forskningsbaseret og fagligt stærkt fundament til at ind-

drage sanserne og kunsten som igangsættende for kreativitet, 

innovation og entreprenørskab. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

K R E A . A A U . D K
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