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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 22:

N R .  4   |   2 6 .  F E B R U A R   |   2 0 2 0

KARAKTERER: FORSKER DUMPER 7-TRINSSKALA

SKOLELEDEREN,  
DER TØR,  

HVOR ANDRE TIER
Martin Eriksen insisterer på at tage dialogen  

– på sin skole og i debatten på folkeskolen.dk
L Æ S  S I D E  1 2

TEKNOLOGI
FORSTÅELSE: 

NYT FAG ER REN 
OVERLEVELSE

L Æ S  S I D E  6

SKOLE VIL  
LÆRE  

FORÆLDRE  
AT TALE  

PÆNT
L Æ S  S I D E  8

E001720-0009 p01_FS0420_Forside.indd   1 24/02/2020   11.02



eduard.dk
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Første i Europa og eneste i Danmark, der lever op til ISO 12100 og ISO 20607
Hos eduard.dk sælger vi komplette stationære og 
mobile fablabs til undervisningsinstitutioner; og også 
separate laserskærere, 3d-printere, folieskærere, 
undervisningsudstyr mm. Inkl. kurser i praktisk brug 
og service.

Den største specialrådgiver inden for maskinsikker-
hed herhjemme -Maskinsikkerhed ApS- har netop 
gennemgået vores procedurer, udstyr og manualer. 

Vi lever dermed op til den højeste ISO-standard for 
sikkerhed, ISO 12100; accepteret af EU-Kommis-
sionen og dermed også af Sikkerhedsstyrelsen. 

     teretadpo un regninsivnasgurb serov re neduseD
efter nyeste standard, ISO 20607 Sikkerhedskrav i 
maskiners brugsanvisning.

Besøg eduard.dk eller ring til Peter Eduard: 2643 8790  
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Skolebestyrel-
sesformand 
Andreas 
Rønne Niel
sen om at tale 
til forældre om 
at tale pænt.
Foto: Lars Just Lærer Camilla Oxen

bøl har fået helt 
styr på værktøjer til 
 ordblinde elever.
Foto: Hanne Loop

Britt Sønderhave 
suger til sig i ny 
tænketank for  
billedkunstlærere.
Foto: Thomas Arnbo

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Digitalt raseri
Der er en grund til, at ATS-figuren i Politikens 
satireunivers, pensioneret agronom Erling 

Brokken dorf, Vrissenbjerg, tit udtrykker sig i 
VERSALER. Det er nemlig et kendetegn ved mange 
vrede indlæg på nettet. Et andet karakteristisk 
træk er de lange ordkæder uden punktummer som 
fortsætter linje efter linje uden at det er muligt at 
trække vejret for hvis man trækker vejret er der 
en risiko for at man tænker sig om og det har man 
ikke lyst til når man er RIVENDE RASENDE. 

Nej, spøg til side. Man kalder det en amygdala-
»kapring«, når urhjernens kodning for hurtig 
respons sætter kroppen i alarmtilstand uden forsin-
kende omveje via den reflekterende del af hjernen. 
Meget praktisk på savannen med fæle rovdyr. Min-
dre praktisk i kommentarspalterne på Facebook og 
i medierne.

Netop anbefalinger om at undgå versaler og 
være klar over, at det ofte er bedst at tage telefonen 
og tale med personen, er nogle af de regler, som 
skolebestyrelsen for Langelinieskolen i København 
arbejder med at få udbredt på skolen, som man 
kan læse om inde i bladet. Det sker, efter at flere 
lærere har sagt op, med henvisning til at de føler 
sig svinet til af nogle af forældrene. 

At det skulle være nødvendigt med den slags 
regler, er kommet bag på mange af os. Vi var lykke-

lige for de nye digitale kommunikationsmuligheder, 
hvor alle lynhurtigt kunne komme i kontakt med 
hinanden og blive klogere af at udveksle tanker.  

Men, men, men bagsiden er altså 
blevet en indimellem hadsk tone. 
Også på folkeskolen.dk har vi måt-
tet sande, at det ikke er nok at 
overlade debatten til sig selv. Vi har 
netop igen strammet vores retnings-
linjer og udbygget dem med flere 
gode råd, som ligner dem, de arbej-
der med på Langelinieskolen: Skriv 
ikke i vrede, men sov på det. Drop 
versaler. Hold dig til sagen, og gå ef-
ter bolden i stedet for manden. 

En af dem, der har kastet sig ud i debatten på 
folkeskolen.dk på sin egen måde, er skoleleder 
Martin Eriksen fra Gudumholm Skole, som ses på 
forsiden af dette blad. Han har ofte ene skoleleder 
været skydeskive for frustrerede indlæg om ledelse 
og skolepolitik. Han prøver at holde fast i en god 
debatkultur og være nysgerrig. Men selv han var på 
et tidspunkt nødt til at tage en pause. Den digitale 
debat kan være hård. 

På folkeskolen.dk er debattørerne ellers på man-
ge områder kommet længere end på mange andre 
digitale debatfora. De har fundet ud af, hvordan 
man diskuterer på livet løs uden at blive perfide 
og personlige. Megafonen fylder dog stadig meget 
mere end lyttebøfferne, og der er langt mellem 
spørgsmålene.

Som min far altid sagde: Der er en årsag til, at vi 
fik to ører og kun en mund. Men det var godt nok i 
den analoge tidsalder. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Se Folkeskolens nye debatregler på  
folkeskolen.dk/debatregler
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Leder søger 
skoleledere

Tal pænt til dit barns lærer
Langelinieskolen i København har  mistet tre 
lærere på et år som følge af meget kritiske 
 forældre. Nu gør skole bestyrelses formand 

 Andreas Rønne Nielsen noget ved problemet.

Skoleleder Martin Eriksen ville ønske,  
at flere af hans kolleger deltog i debatten  

med lærerne på folkeskolen.dk

Drømmerejse
værdi

50.000 kr.

Mere end 7.300
gevinster til en 

samlet værdi af

1,1 million kr.

 STØT BØRN MED  

DIABETES
 OG VIND

30 kr.

FORÅR 2020

3 ens logoer giver gevinst

SKRAB 
3 ENS OG 

VIND
KONTROLFELT – SKRAB IKKE

Lykkenummer
Skrab og se dit

TJEN 
PENGE  

TIL
KLASSEN

Drømmerejse
værdi

50.000 kr.

Mere end 7.300
gevinster til en 
samlet værdi af

1,1 million kr.

 STØT BØRN MED  
DIABETES
 OG VIND

30 kr.

FORÅR 2020

3 ens logoer giver gevinst

SKRAB 
3 ENS OG 
VIND
KONTROLFELT – SKRAB IKKE

Lykkenummer
Skrab og se dit

SÆLG  
SKRABELODDER FOR  
DIABETESFORENINGEN
Lodderne kan sælges fra 10. februar til 5. juni 2020 
Læs mere på diabetes.dk/lotteri 
eller ring på 63 12 90 17

SÆLG 500 LODDER  
OG TJEN 7000 KR.
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Der er noget fundamentalt galt med den måde, 
man for nuværende prøver at opkvalificere 
lærerne til at undervise i det nye fag teknologifor-

ståelse på. Der skal nye boller på suppen, hvis vi skal nå at 
blive klar til at kunne sætte faget på skoleskemaet inden 
for et par år«.

Sådan lyder dommen fra Lis Zacho, der er lærer og 
it-vejleder på Lindevangskolen i Frederiksberg Kommune. 
Som led i et pilotforsøg med den nye faglighed teknologi-
forståelse har hun det seneste år undervist skolens elever 
i faget. Forsøget løber frem til sommeren 2021. Herefter 
skal politikerne tage stilling til, hvornår faget eventuelt 
skal rulles ud til alle skoler, og om teknologiforståelse skal 
være et selvstændigt fag eller integreres i eksisterende fag. 

I marts løftes sløret for Rambølls evaluering af første 
fase i forsøget. På et møde for forsøgsskolerne blev de 
foreløbige resultater for nylig præsenteret. Fagbladet Fol-
keskolen er i besiddelse af slides, der blev præsenteret på 
mødet.

Nyt fag er svært at  forstå

Evalueringen peger på to store udfordringer: 
At lærerne i høj grad læner sig op ad prototyperne i 

deres undervisning i faget og ikke selv er i stand til at vur-
dere, om undervisningen dermed lever op til Fælles Mål 
for faget. Og at lærerne har svært ved at vurdere elevernes 
udbytte af og progression i teknologiforståelse.

Undervisningen på pilotskolerne foregår ved hjælp af 
såkaldte didaktiske prototyper, det vil sige en form for 
overordnede undervisningsforløb, som lærerne i varieren-
de grad forventes at tilpasse til deres undervisning. For-
søget har tre faser, og det er meningen, at prototyperne 
justeres til hver ny fase på baggrund af erfaringerne med 
den foregående. 

Lærer: Det er ren overlevelse
På Lindevangskolen underviser Lis Zacho i teknologifor-
ståelse som selvstændigt fag. Sådan afprøves fagligheden 
på 22 pilotskoler, mens andre 24 skoler gør sig erfaringer 
med at integrere teknologiforståelse i eksisterende fag. 
For hende vil det ikke komme som en overraskelse, hvis 
evalueringen næste måned ender med at pege på, at læ-
rerne har svært ved at få greb om den nye faglighed.

»Første fase har været ren overlevelse, hvor vi ikke for 
alvor er blevet klogere på it-didaktik eller har udviklet 
et fælles sprog. Vi har undervist ud fra prototyper samt 
supplerende litteratur og videoer, som ofte er på engelsk. 
Men det er altså svært at stå som lærer i et nyt fag i den 
danske folkeskole og så undervise på det grundlag. Faget 
er endt med at blive vanvittig forberedelsestungt«, siger 
hun.

Prototyperne er udviklet af blandt andre pædagogisk kon-
sulent ved professionshøjskolen Absalon Eva Petropouleas 
Christensen. Hun understreger, at meningen med prototy-
perne er, at lærerne tilpasser dem til deres konkrete under-
visning og elevgruppe.

»I det arbejde kommer man ud i hjørnerne af faglighe-
den, gør sig erfaringer, giver feedback, der fører til tilret-
ninger, og i fællesskab når vi frem til, hvordan en toning 
af fagligheden kan se ud. Og selvfølgelig sker der i det 

Teknologiforståelse har i et år været på skemaet på 46 pilotskoler. 
Men undervisningsforløbene i det nye fag er så komplicerede, at lærerne 
ikke kan vurdere, om de når målet med undervisningen.

SAGEN KORT
Teknologiforståelse 46 skoler fordelt over hele landet 
deltager i Undervisningsministeriets treårige forsøg med 
teknologiforståelse i folkeskolen. Skolerne arbejder med 
henholdsvis teknologiforståelse som et selvstændigt fag 
og integrering af teknologiforståelsesfagligheden i udvalgte 
eksisterende fag. 

Evaluering Forsøget skal lede frem til en evaluering, der 
kan danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt 
teknologiforståelse permanent skal indføres som et nyt fag, 
integreres i eksisterende fag eller en kombination af disse. 
Evalueringen efter første år med forsøget er efter planen 
klar i marts. Forsøget løber frem til sommeren 2021.

TEKST  ANDREAS BRØNS RIISE
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Nyt fag er svært at  forstå

rer med hinanden, som for eksempel to halvårlige såkaldte 
»læringscirkler«.

I evalueringen af de aktiviteter, der skal udvikle lærer-
nes kompetencer, peger de foreløbige resultater på, at 
lærerne efterlyser bedre muligheder for at afprøve og dele 
erfaringer med de teknologier, der skal anvendes for at 
undervise efter prototypeforløbene. 

Nogle skoler har gode erfaringer med at undervise en 
hel årgang samtidig, hvilket er en god måde at sikre lærer-
nes indbyrdes sparring på.

Samlet set mener Lis Zacho ikke, at der i første fase af 
forsøget har været tale om en opkvalificering af lærerne, 
der kan skaleres, så alle folkeskoler på kort tid kan blive 
klar til at undervise i det nye fag: »Indtil videre trækker 
lærerne primært på den faglighed, de har med fra de fag, 
de ellers underviser i«.

It-vejlederen understreger, at hun er glad for, at målene 
med faget er meget ambitiøse, så eleverne bliver klædt 
på til at skabe med teknologi og at forholde sig kritisk til 
den. Ifølge Lis Zacho er det kompetencer, som eleverne 
også oplever som vigtige at få sat på skoleskemaet hurtigst 
muligt.

»Jeg kan mærke, at eleverne er topmotiverede, for de 
har fattet, at teknologiforståelse er livsnødvendigt, hvis 
man skal begå sig i et digitaliseret samfund. Derfor er det 
også ærgerligt, hvis vi ikke får klædt lærerne på til at give 
dem en undervisning med kvalitet«, siger hun.
abr@folkeskolen.dk

arbejde en vis form for kompetenceopbygning. Men man 
er næppe i nærheden af at have kompetencer svarende 
til linjefag i teknologiforståelse, når man har undervist i 
forsøgsfasen«.

Den foreløbige evaluering peger ifølge Folkeskolens 
oplysninger på, at det er vigtigt, at der afsættes godt med 
forberedelse til lærerne, der underviser i det nye fag, og at 
»arbejdet med prototyperne med fordel kan struktureres 
og understøttes mere effektivt«.

Læreruddanner: Skab en fælles faglighed
På Københavns Professionshøjskole deler dekan for 
læreruddannelsen Jakob Harder bekymringen for, om den 
nye faglighed når at blive konkret nok til, at læreruddan-
nelserne i tide kan begynde at klæde fremtidens lærere på 
til at undervise i det.

»Vores hovedbekymring er, at man politisk sætter 
noget i værk, som lærerne ikke er klædt ordentligt på til. 
Nogle lærere vil kunne favne det qua nogle kompetencer, 
de har udviklet andetsteds, men det skal jo ikke være  
tilfældigt, om man som elev er på en skole, hvor der er 
lærere med en faglighed på feltet«.

Derfor efterlyser Jakob Harder, at der arbejdes målret-
tet på at etablere en faglig forståelse og et egentligt fagmil-
jø på tværs af fagfolk og pædagogisk personale om, hvad 
det indebærer af faglighed og didaktik at kunne undervise 
i teknologiforståelse i en dansk skolekontekst.

»Det er vi endnu langt fra«, siger han.

Evaluering: Viden spreder sig ikke
Men det er ikke kun på tværs af fagmiljø og praksis, det 
halter med at få delt viden om fagligheden. Ifølge de 
foreløbige resultater af Rambølls evaluering er der stor 
forskel på, om og hvordan viden om forsøget bliver spredt 
på skolerne.

Som en del af forsøget deltager lærerne i aktiviteter, der 
har til mål at øge deres egen viden om teknologiforståelse, 
som for eksempel et årligt seminar og en halvårlig faglig 
netværksdag. Desuden er der aktiviteter, hvor lærerne spar-
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Nu skal 
forældre 

lære at 
tale pænt

En tommelfingerregel på Langelinieskolen på Øster-
bro i København siger, at hvis lærerne får ondt i ma-
ven, når de ser, at der er kommet en mail fra nogle 
bestemte forældre, så skal de ikke åbne den – men 

sende den videre til skolens ledelse øjeblikkeligt.
Og det sker jævnligt, at lærere får ondt i maven over 

kommunikationen med kritiske og nedladende forældre, 
der sender lange vrede mails og udbeder sig tilbundsgående 
redegørelser om hændelser, der involverer deres barn i klas-
sen. Således også på Langelinieskolen.

Derfor har skoleledelsen og skolebestyrelsen besluttet sig 
for at sætte hovedfokus på kommunikationen mellem for-
ældrene og lærerne. Det sker, efter at tre af skolens lærere 
inden for det seneste år har peget på de kritiske og kræ-

Konflikter med kritiske forældre får 
lærere til at køre sur i jobbet. På Lange

linieskolen i  København har problemet 
fået ledelsen til at sætte fokus på 

kommunikationen mellem lærere og 
forældre. »Kulturen skal ændres«, siger 

formanden for skolebestyrelsen. 

T E M A :  N Å R  F O R Æ L D R E  TA L E R  G R I M T
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vende forældre som den væsentligste årsag til, at de har 
valgt at forlade deres job. En af de tre lærere er Sisse Hein 
Thrane, som Folkeskolen bragte et interview med i blad 
nummer 1 i januar.

Thomas Roy Larsen, der er lærer på Langelinieskolen, 
fortæller, at problemet er taget til gennem de seneste år.

»Tonen bliver grovere, og nogle forældre bider sig fast 
og har travlt med at give skyld for både det ene og det 
andet og det tredje, og nogle gange løber det af sporet. 
Sagen er jo også, at det indtil nu har været en helt overset 
ting i lærerjobbet. Men når vi lærere snakker indbyrdes 
om vores frustrationer, er det tit det her, det handler om. 
Og nu har vi altså mistet tre gode kolleger overvejende på 
den her konto det seneste år, så noget skal der gøres – for 
det dræner virkelig«, understreger han.

Skoleleder Kristian Borg bekræfter, at ledelsen har 
valgt at gøre kommunikation mellem lærere og forældre 
til et vigtigt fokusområde. I et skriftligt svar til Folkeskolen 
peger han på, at der er »nogle generelle tendenser i sam-
fundet, i forhold til hvordan vi kommunikerer med hinan-
den« – og disse tendenser smitter af i kommunikationen 
mellem forældre og skole.

»Når medarbejdere vælger at stoppe hos os, er det  
noget, vi tager alvorligt. Og vi ser altid på, om der er no-
get, vi kunne have gjort på en anden måde. Jeg oplever 
ikke, at vi på skolerne er blevet mere tyndhudede, men at 
vi måske i højere grad er blevet opmærksomme på, hvor 
grænserne er, i forhold til at dialogen skal foregå på en 
konstruktiv måde – også når vi nogle gange taler om no-
get, der er svært og kompliceret. Vi skal som skole selvføl-
gelig altid give plads til kritik, men dialogen skal foregå på 
en ordentlig måde«, understreger skolelederen.

Er du vred, så vent med at skrive
Skolebestyrelsen på Langelinieskolen er helt med på, at 
problemet skal løses. Ifølge formanden for skolebestyrelsen, 
Andreas Rønne Nielsen, har skolen gennem de seneste år 
oplevet et ændret konfliktmønster i skole-hjem-samarbejdet.

»Det er lidt svært at få greb om, hvad det egentlig er, 
der sker. Men det er oplagt, at vi ser et stigende antal 
konflikter i den digitale kommunikation. Og vi har altså 
besluttet os for, at det skal være vores hovedfokus i dette 
skoleår – i en erkendelse af at der er behov for det. Fordi 
det slider. Pludselig er der nogle forældre, der synes, at de 
ikke bliver hørt, og så begynder de at skrive med blokbog-
staver, og de skriver i et voldsomt grænseoverskridende 
og respektløst sprog. Det gør de, fordi de har en oplevelse 
af, at skolen ikke hører dem eller tager dem alvorligt. Og 
på den anden side er der medarbejdere, der også skal 
finde ud af, hvad de skal gøre – og hvornår de skal sige, at 
de ikke vil finde sig i mere«, siger Andreas Rønne Nielsen.

Skoleledelsen og bestyrelsen har nu vedtaget nogle 
grundregler for kommunikationen mellem lærere og for-
ældre. Det omfatter blandt andet en regel om, at hvis det, 
man har på hjerte, fylder mere end syv linjer i en mail, så 
er man nødt til i stedet at aftale en telefonsnak. 

Og hvis man kan mærke, at man er vred på læreren, så 
skal man lade være med at skrive. Enten skal man vente – 
eller ringe i stedet for.

»Vi skal have flyttet mere af kommunikationen over  
ansigt til ansigt. Umiddelbart lyder det mere tidskræven-
de, men jeg tror faktisk, at det vil begrænse kommunika-
tionen, for så er det pludselig ikke så nemt. Så kræver det 
noget mere end bare lige at sætte sig ned og skrive en sur 
mail«, siger Andreas Rønne Nielsen.

—
For at sikre et ordentligt samarbejde mellem skole 
og hjem har Langelinieskolen udgivet en folder, hvor 
skolen blandt andet erklærer sig lydhør over for 
kritik, ligesom den lover en åben og positiv dialog 
i hverdagen. Desuden fokuseres der på ordentlig 
kommunikation:

 » Her på skolen har vi fokus  
på en god dialog på Aula.  
Når beskedsystemet benyttes,  
opfordrer vi derfor til, at:

•  Beskeder skrives i en anerkendende 
tone.

•  Der ikke bruges ironi og indforståede 
vendinger.

•  Ingen skriver i vrede.

•  Beskeder holdes kortfattede og 
konkrete.

•  Beskeder kun sendes til relevante 
modtagere«.

—
Også forældre, der oplever konflikter med deres barn,  
får gode råd med på vejen:

 » For at fremme en god dialog 
 opfordrer vi til at:

•  Tage en mundtlig dialog om muligt.

•  Ikke at henvende sig i vrede, men 
bevare en anerkendende og positiv 
tone.

•  Huske på, at der som regel ikke er én 
sandhed, men flere sider af en sag. 
Fortæl om dit barns oplevelse af 
situationen, men spørg også ind til det 
andet barns oplevelser for at opnå den 
størst mulige forståelse.

•  Have fokus på, hvordan I sammen kan 
løse problemet«.

Andreas Rønne Nielsen er 
formand for skolebestyrelsen 
på Langelinieskolen i Køben-
havn. Han har været med til 
at nedfælde en række grund-
regler for god dialog mellem 
forældre og lærere.

En sag har som  
regel flere sider
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Men forældrenes repræsentant på skolen erkender 
også, at det ikke er nok bare at vedtage nogle regler og 
hænge dem op på opslagstavlen.

»Det er en kulturændring, der skal ske, og det er straks 
sværere. Dels skal vi have nogle klare regler, dels skal 
medarbejderne have en klar fornemmelse af, at der er en 
ledelse og bestyrelse bag dem. De må ikke tro, at de står 
alene med de konflikter«, siger han.

Derfor har bestyrelsen på et møde tidligere indkaldt 
lærere, der fik mulighed for at berette om deres negative 
erfaringer med forældrekommunikation. Og så har An-
dreas Rønne Nielsen taget fat på det lange seje træk med 
at forsøge at skabe en ændring i kulturen.

En lang rejse
»Noget af det, der skal til, er en refleksion i hele foræl-
dregruppen. Derfor har jeg i dette skoleår været ude at 
snakke til 20-25 forældremøder om det her tema. For at 
starte den her samtale. Jeg prøver at rejse samtalen med 
forældrene om, hvordan vi egentlig kommunikerer – og 
om at den digitale kommunikation kan føre til mange kon-
flikter, hvis vi ikke tænker over, hvordan vi gør det«, siger 
Andreas Rønne Nielsen og fortæller, at både forældre og 
lærere er meget glade og positive, når han tager emnet op 
på forældremøder:

»Mange lærere har været rigtig glade for det, for de 
står jo lidt alene. Samtidig skal vi også give legitimitet til 
de forældre, der oplever, at andre forældre udpeger børn 
inde på Aula og siger, at det er også på grund af de og de 
møgunger. Så folk kan få sagt fra«.

Men han understreger, at der er tale om »en lang 
rejse«, når det handler om at få skabt en ny kultur. Derfor 
forventer bestyrelsesformanden også, at skolens hovedfo-
kus i år på kommunikationen mellem forældre og lærere 
skal køre videre i næste skoleår.

»Da vi gik i skole, var kommunikationen mellem skole 
og hjem jo begrænset til sådan en lille gul kontaktbog. Det 
satte naturlige grænser for både hyppighed og omfang af 
kommunikationen. Men nu har de digitale medier gjort 

Formand for 
skolebestyrelsen på 
Langelinieskolen i 
København Andreas 
Rønne Nielsen har 
sammen med skolens 
ledelse sat sig i spidsen 
for en kulturændring for 
kommunikationen mellem 
forældre og lærere. 

T E M A :  N Å R  F O R Æ L D R E  TA L E R  G R I M T
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kommunikationen grænseløs – og så opstår konflikterne«, 
siger bestyrelsesformanden.

De velmenende er også belastende
Nu arbejder skolen målrettet på at drosle ned på omfanget 
af kommunikation. 

»Vi forsøger at institutionalisere, at man som forældre 
skal kunne orientere sig fuldt ud ved at gå på Aula en gang 
om ugen. Ikke noget dag til dag-kommunikation – vi skal 
have en langsommere kommunikation«, siger Andreas 
Rønne Nielsen.

Men det er ikke kun de sure mails fra nedladende og 
kritiske forældre, der giver nye udfordringer, påpeger 
bestyrelsesformanden. Også de ualmindeligt velmenende 
forældre kan være en belastning – til trods for alle deres 
gode intentioner. Andreas Rønne Nielsen beretter: 

»Nogle søde og aktive forældre var med til at arrangere 
en forældredrevet koloni hen over en weekend. Da de kom 
hjem søndag aften, satte de sig ned og skrev en 11 sider 
lang henvendelse til klasselæreren om alle mulige tanker 
og observationer. De forældre er jo en fantastisk resurse, 
men det er godt nok en svær mail at modtage for en lærer. 
Hvad helvede skal man stille op med den? Bare det at tage 
sig tid til at læse den mail, det er jo forberedelsen til en 
fagtime, der er røget der. Men som lærer kan man jo ikke 

rigtigt sige: ’Det vil jeg gerne frabede mig’. Den slags træt-
ter også«.

Han mener, at skolens medarbejdere er nødt til at be-
gynde at praktisere »lidt mere armslængde« tidligere i sko-
len, allerede fra indskolingen.

»Det føles måske ikke rart for medarbejderne, for gene-
relt har de jo tidligt i skolen en rigtig herlig kommunikation 
med forældrene. De er fulde af begejstring. Men samtidig 
får man etableret en kommunikationspraksis, der er umu-
lig at opretholde, når vi kommer op på mellemtrin og ud-
skoling. Men så er der til gengæld nogle forældre, der har 
klare forventninger om, at ’selvfølgelig bliver der svaret på 
min mail med det samme’«, siger han.

Blandt lærerne på Langelinieskolen er der tilfredshed 
med, at skolebestyrelsen og ledelsen har lyttet til lærerne 
og nu har sat fokus på problematikken. 

»Det fylder meget på lærerværelset og lærerne imel-
lem, og jeg ved også, at en del af mine kolleger fortsat er 
udfordrede af forældrekommunikationen«, siger Thomas 
Roy Larsen. 

Men han hæfter sig også ved, at Langelinieskolen gene-
relt har en fornuftig og lyttende skolebestyrelse.

»Jeg håber, at de kan få resten af forældrene til at lytte – og 
ikke mindst tænke sig om, inden de går til tasterne«, siger han.
ebm@folkeskolen.dk
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Skoleleder Martin Eriksen er ikke en mand, der går og gemmer sig. Hverken i 
dagligdagen på Gudumholm Skole eller i skoledebatten offentligt, hvor han – trods 
sin diplomatiske tone – jævnligt må tage imod verbale tæsk fra utilfredse lærere.

» Det ville da være fedt, 
hvis andre skoleledere 
også deltog i debatten«

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER · FOTO: LARS HORN

Hver morgen går Martin Eriksen 
en runde på skolen med de 175 

elever og hilser godmorgen.
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Det er mandag, men den grå og triste vintermorgen 
preller af på Martin Eriksen. Smilende og snak-
kesalig går han hen ad gangen og hilser til højre og 
venstre på elever og forældre. Stikker hovedet ind 

i klasserne og siger godmorgen og småsnakker og er hur-
tigt videre, så dagens undervisning på den lille skole kan 
tage sin begyndelse for de 175 elever i skolens ti klasser.

Vi er i landsbyen Gudumholm 20 kilometer sydøst 
for Aalborg – og herude vil de gerne se skolelederen og 
mærke, at han kender lidt til lokalområdet, som Martin 
Eriksen udtrykker det.

»Forældrene synes, det er fedt, at jeg er ude på gan-
gen. Jeg ved, at de sætter stor pris på, at jeg kommer ud i 
klasserne. Som regel er jeg også ude i pauserne eller inde 
at snakke med personalet. Nogle gange ender vi så her-
nede på mit kontor, hvis det er en lidt større snak, vi skal 

have. Jeg er meget bevidst om 
at være tilgængelig og tydelig«, 
siger han.

Netop fornemmelsen af 
behovet for tydelighed på skolen var med til at få ham 
til at søge jobbet som skoleleder i Gudumholm for to et 
halvt år siden. På skolen våndede man sig stadig over den 
såkaldte vikarsag, der efter store avisoverskrifter endte 
med, at en 42-årig lærervikar blev dømt for vold, friheds-
berøvelse og tvang mod elever i 1. og 2. klasse.

»Det var en rigtig grim sag, og det havde slidt på rela-
tionerne og organisationen. Det var en stor sag, og den 
tog mange andre småting med, hvor man så heller ikke 
kunne blive enige. Man trængte til en frisk start med én, 
der ikke havde aktier i det. Og for mig handlede det om 
at lave en skole med masser af energi og glæde. At sætte 

Fra
»Martin Eriksen er netop den slags 
ledere, vi skal værnes imod. Man-

den tror, han er alvidende. Hvis ikke vi får 
en central aftale med klare retningslinjer 
for timetal og forberedelse, er vi prisgivet 
 lederens subjektive vurdering«.
KOMMENTAR TIL MARTIN ERIKSEN PÅ FOLKESKOLEN.DK
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en retning – og blive stående. Også når det blæser. Men jeg 
synes faktisk ikke, at det har blæst særlig meget herude«, 
siger Martin Eriksen.

I stiv kuling
Ikke desto mindre befinder den 45-årige skoleleder, små-
børnsfar og svorne Brøndby-fan sig alligevel jævnligt i stiv 
kuling. Ovenikøbet selvvalgt. Ja, faktisk ser han det lige-
frem som et element i sin egen ledelsesudvikling. Og nogle 

gange kan han bare slet ikke lade 
være, fordi det kribler i fingrene på 
ham for at give sit besyv med.

For som nogle læsere af artikler-
ne på folkeskolen.dk vil vide, hol-
der Martin Eriksen sig ikke tilbage 
i de livlige skoledebatter, der nogle 
gange opstår i kommentarsporet 
under artiklerne. Dermed bringer 
han ofte sig selv i skudlinjen, for 
stort set alle de øvrige debattører er 
lærere, ofte utilfredse med skolepo-

litikere og folkeskolens vilkår som for eksempel besparel-
ser, skolereformen, inklusionsloven, arbejdstidsloven og 
ledelsesretten. Og det er ikke usædvanligt, at utilfredshe-
den går ud over Martin Eriksen. Han fortæller, at han ofte 
ikke er særlig uenig med de debatterende lærere – men 

alene den kendsgerning, at han er den eneste skoleleder, 
der vover sig ind i debatten, betyder, at han ofte tillægges 
motiver og synspunkter, som han ikke har, føler han.

»Jeg tror meget på, at sproget skaber virkeligheden, 
og derfor vil jeg gerne blande mig i debatten. Hvis vi ikke 
får nogle nuancer på, så kommer vi til at skabe en bar-
skere virkelighed end nødvendigt. Der sker en forråelse 
af måden, vi taler til hinanden på. Jeg vil gerne kæmpe 
for den ordentlige dialog, som må indeholde plads til alle 
argumenter. Der skal være højt til loftet, og personligt 
tåler jeg sagtens, at der ryger en finke af panden, men vi 
har – ligesom vi kræver det af forældrene og eleverne – et 
professionelt ansvar for at skabe plads til dialogen og en 
ordentlig tone«, siger han.

Trods mindre pæne verbale tacklinger kaster han sig 
jævnligt ind i kommentarsporet. Ofte møder han den 
holdning blandt de debatterende lærere, at der er for stort 
et spring fra beslutningstagere, politikere, Christiansborg, 
forvaltninger og skoleledelser ud til dem, der er tættest på 
eleverne, nemlig lærerne.

»Det er en helt legitim pointe, som jeg sagtens kan 
følge, men den er bare repræsenteret så tit, at vi kommer 
til at mangle en væsentlig nuance. Vi har nu engang den 
folkeskole, som vi har, og det må vi forholde os til. Det 
kan da sagtens være, at det hele var bedre i 2012, men det 
kan vi jo ikke gøre noget ved nu«, siger han.

»Så bliver det træls«
»Jeg kan sagtens forstå, at man har et ønske om noget an-
det, noget mere, noget bedre – men jeg synes også, at det 
er vores pligt at arbejde professionelt i de rammer, vi er 
givet. Og selv om jeg da også godt kan efterlyse mere tid til 
lærerne individuelt og til teamsamarbejde, så kan jeg altså 
godt se nogle muligheder i reformen og i lov 409. Det kan 
jeg se, når jeg går rundt på skolen her. Det skal vi huske, 
for hvis der kun er en entydig fokusering på alt det, der 
ikke fungerer, så kommer det ikke til at fungere – og så 
bliver det træls«, siger Martin Eriksen.

På Gudumholm Skole fylder hans rolle som skolede-
battør ingenting. Et par lærere har kommenteret det en 
enkelt gang, men det er ikke det, der præger snakken på 
lærerværelset.

»Her skal det jo ikke handle om mig. Det handler om 
eleverne. Her har vi én opgave, og det er at få børnene til 
at trives bedst muligt og lære mest muligt. Og så er jeg så 
leder for de lærere og pædagoger, der er meget tæt på de 
børn, som det handler om. Jeg skal have fokus på at skabe 
en arbejdsdag, der gør, at personalet kan lykkes med det, 

BLÅ BOG OM MARTIN ERIKSEN
Uddannet fra Aalborg Seminarium (1996-2000).
Lærerjob  Sofiendalskolen (2001-2005) og Kollegievejens Skole (2005-2014) 

i Aalborg Kommune. Tillidsrepræsentant (2011-2014).
Lederjob  Afdelingsleder (ADHD-tilbud) på Toftegårdsskolen (2014-2016) 

og skoleleder på Hedegårdsskolen, distrikt Brønderslev Nord (2016-
2017), i Brønderslev Kommune. Skoleleder på Gudumholm Skole i Aal-
borg Kommune siden 2017.

Medlem af Skolelederforeningens bestyrelse i Aalborg Kommune siden 2019.
Gift med Kristine (lærer) og far til Emma og Mille.

Fra
»Skolelederne er blevet forvalt-
ningens mand på skolen – i ste-

det for skolens mand i forvaltningen. 
Det er ikke uoverkommeligt at komme 
med et kvalificeret gæt på, at skoleleder 
 Eriksen er et godt eksempel på dét«.
KOMMENTAR TIL MARTIN ERIKSEN PÅ FOLKESKOLEN.dK

På et tidspunkt trak Martin Eriksen 
sig fra debatten på folkeskolen.dk. 

Det blev for personligt. Og han blev 
ked af det og frustreret.
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de er her for. Som leder har jeg så ledelsesretten, men det 
betyder jo ikke, at jeg skal bestemme alt eller blande mig 
i alt«.

Det er ikke hans indtryk, at lærerstaben på Gudum-
holm Skole til daglig går rundt og er lige så utilfredse, som 
debattører på folkeskolen.dk kan være.

»De kan selvfølgelig være gode skuespillere og mene, 
at det er helt forfærdeligt, at der er en leder her, men det 
tror jeg nu ikke. De vil gerne forstyrres en gang imellem 
– og en gang imellem vil de bare have ro til at passe deres 
metier. Der er en bred erkendelse af, at tingene er, som de 
er. 2013 var 2013, men det kan vi jo ikke gøre noget ved 
nu«, siger Martin Eriksen.

Han oplyser, at Aalborg Kommune ret hurtigt var lempe-
lig omkring arbejdstidslovens krav om fast tilstedeværelse.

»Heldigvis. Selvforvaltningsmuligheden med hensyn til 
deres arbejdstid er det, der har fyldt mest her. Nu skriver 
vi, at du er her til klokken 16 – men kan du gå klokken 
14.15, så gør da for guds skyld det. De vil også alle gerne 

have mere forberedelsestid. Og de kan også godt fortælle, 
når de bliver pressede på nogle opgaver. Nogle gange kan 
vi luge ud i det, andre gange kan andre træde til og hjæl-
pe. Og ja – jeg vil også gerne have mere tid til dem«.

Kampen blev for personlig
Men de evige meningsudvekslinger og rollen som den ene-
ste synlige skoleleder i debatten satte også på et tidspunkt 
deres spor. Martin Eriksen begyndte at have svært ved at 
falde i søvn og at ligge om aftenen og tænke på, hvad han 
nu skulle op og svare på dagen efter. 

»Jeg kunne ikke finde ro længere. Det var blevet for 
personlig en kamp for mig. Jeg følte hele tiden, at det var 
en kamp, og at jeg stod alene. I de værste situationer blev 
jeg ked af det og frustreret, når jeg blev tillagt noget, som 
jeg aldrig har sagt eller ment. Det synes jeg er så urime-
ligt, og så ryger jeg til tasterne igen. Det tog noget energi 
– og så trak jeg mig«.

Pausen fra debatten stod på et halvt års tid – indtil 
december sidste år. Så var han tilbage i den verbale slag-

udveksling igen. Et par opfor-
drende mails og kommenta-
rer, hvor folk udtrykte, at de 
satte pris på hans stemme i 
debatten, gjorde udslaget.

»Så tænkte jeg lidt over det 
og besluttede mig for at prøve 
igen. Denne gang lidt klogere 
på, hvad det gør ved mig. Jeg 
kommer tit til at stå på mål 
for skoleledere generelt, fordi 

jeg er den eneste skoleleder derinde, og det ville da være 
fedt, hvis andre skoleledere også deltog i debatten«.

Nu forsøger han at tage ved lære af erfaringerne fra 
sidste gang.

»Nu reagerer jeg mere direkte«
»Jeg reagerer mere direkte nu over for dem, der skriver 
noget upassende i forhold til mig – eller lægger ord i min 
mund. De må gerne udfordre mig, og jeg vil også gerne 
blive klogere. Men at blive talt ned, som da en debattør 
henvendte sig til en anden debattør om mig og skrev, at det 
ikke nyttede at debattere med mig – det syntes jeg var fuld-
stændig urimeligt, og det gav jeg udtryk for. Han skulle ikke 
nedgøre mig, bare fordi jeg er skoleleder. Jeg har heller 
aldrig oplevet, at nogen har erkendt, at jeg kunne have ret 
i nogle af mine pointer. Det tætteste på er, at så ignorerer 
man det, jeg har skrevet, og kaster sig over noget nyt«.

Fra
»Det er muligvis den måde at blande sig på, 
som virker så forbandet provokerende her på 

debatsiden, og jeg synes egentlig, det er ganske godt, 
du gør det. Det tvinger os andre til at formulere, hvorfor 
vi synes, ledere skal holde sig til det, de er gode til«.
KOMMENTAR TIL MARTIN ERIKSEN PÅ FOLKESKOLEN.DK
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For et par år siden begyndte 
ledelsen på Gudumholm Skole 
at praktisere supervision af 
timerne, og også det har givet 
anledning til knubbede ord i 
debatten.

»Men vi møder ingen mod-
stand mod det her på skolen. I 
begyndelsen blev det opfattet 
som mistillid, men det er det jo 
ikke. Vi gør det for at sikre, at så 
mange elever som muligt får det optimale ud af undervis-

ningen. Og det er min grundlæggen-
de tanke om lærerudvikling. Lærere 
skal forstyrres – selvfølgelig hvor det 
giver mening – men de skal også have 
fred og ro. Jeg tror, at det værste, vi 
kan gøre, er at lade lærerne være. 
Ikke at vi skal kaste os over dem hele 
tiden, men hvis man ikke tvinges til 
at reflektere over sin egen praksis, 
tror jeg, at man lige så stille kan ud-
vikle blinde pletter«. 

»Omvendt kan jeg jo også se, at jeg bliver forstyrret 
mange gange hver dag. Det går begge veje. For personalet 
vil jo gerne den sparring. Eller lige informere mig om noget 
eller lige have nogle råd eller vejledning. Andre gange skal 
jeg bare lytte. Men pointen er jo, at vi er afhængige af hin-
anden for at få det her til at lykkes«.

Ifølge Martin Eriksen er det et udtryk for tydelig ledelse, 
når medarbejderne ved, hvad der er vigtigt for ledelsen. 

»Det er jo ikke, fordi jeg har ret, men jeg prøver at tage 
ting ned fra hylden, som jeg mener er relevante for skolen. 
Og tydelig ledelse er en ærlighed omkring, hvad vi gerne 
vil«.

Lige for tiden har Gudumholm Skole stor fokus på 
sprog. For også her i den nordjyske landsbyskole er et 
grimt sprogbrug blandt eleverne blevet »for normalt«, på-
peger skolelederen. 

Bannerfører for den gode dialog
På samme måde mener Martin Eriksen, at folkeskolen og 
alle dens aktører bør være bannerførere for en god dialog.

»God dialog kan ikke måles i fredstid. Det er, når det er 
sværest, at vi kan se, om vi har en stærk kultur, hvor der er 
plads til at lytte til forskelligheder, tage dem ind og give et 
ordentligt svar«.

Men Martin Eriksen, der selv tidligere har arbejdet som 
lærer, er helt med på, at hændelserne tilbage i 2013 har 
skabt en voldsom vrede blandt lærere. Den er ikke væk – 
og det sætter sit præg på debatten.

»Jeg tror, at lærerne i Danmark generelt gerne vil have 
en helt officiel undskyldning fra politikerne. Og så vil de 
gerne have handling bag den undskyldning. Det vil kræve 
flere penge, en arbejdstidsaftale, og at lærerne kommer 
tættere på beslutningerne igen. Hvis det sker, vil der falde 
noget ro på. Men så længe det ikke sker, er der noget vrede 
derude, og når så én fra beslutningskæden som mig stikker 
hovedet frem, så kan man godt give et rap«, siger Martin 
Eriksen.

Han lægger ikke skjul på, at han er »vanvittigt glad« for 
at være skoleleder.

»Men hvis jeg mødte en modstand blandt medarbejder-
ne, som jeg gør i debatten på folkeskolen.dk, ville jeg nok 
ikke have lyst til at arbejde med det«.

Til gengæld varer det nok ikke længe, inden det kribler 
i fingrene igen.

»Hvis jeg ikke kan tåle det, kan jeg jo bare lade være«.    
ebm@folkeskolen.dk

»VI KAN ALTID SNAKKE MED HAM«
Lærer Peter Thrane, der er arbejdsmiljørepræsentant og suppleant for tillidsrepræ-
sentanten på Gudumholm Skole, har noteret sig, at skolens leder, Martin Eriksen, ind-
imellem deltager aktivt i skoledebatten med andre lærere på folkeskolen.dk – men det 
er ikke det, der fylder i snakken på skolen. Derimod er Martin Eriksen både synlig og 
let tilgængelig for lærerne, fortæller Peter Thrane.

»Dels i kraft af at vi er en lille skole, og at vi dermed har let adgang til ham – dels 
fordi han er åben. Har vi noget, vi vil snakke med ham om, så kan vi gøre det – det be-
høver ikke at gå igennem tillidsrepræsentanten hver gang. Og det behøver heller ikke 
nødvendigvis at være arbejdsrelateret, det kan også være personligt. Vi kan til enhver 
tid banke på døren og få os en snak, hvis der er noget, der presser sig på«, siger Peter 
Thrane.

Han vedgår gerne, at det ikke er altid, at lærerne er enige med Martin Eriksen.
»Men det skal vi jo heller ikke være. Det vigtigste er, at vi til enhver tid kan snakke 

om det. Vi har jo en hverdag, der skal hænge sammen, og det er jo i sidste ende ham, der 
skal tage beslutningerne, og han lægger da heller ikke skjul på, at han er lederen. Men 
jeg synes bestemt også, at han ser mennesket bag den lærer, han står og taler med«.

Fra
»Jeg synes, det er fedt, at du 
deltager herinde, det må du ger-

ne få flere af dine lederkollegaer med 
på:) Og jeg har stor respekt for, at du 
taler ordentligt og insisterer på en god 
tone – heldigvis er det kun enkelte, som 
ikke giver det samme tilbage igen«.
KOMMENTAR TIL MARTIN ERIKSEN PÅ FOLKESKOLEN.DK
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TIRSDAG 9. JUNI: 
GRATIS! koncerter på Tovli’ Tirsdag
jung • L.I.G.A & Joey Moe • Lars Lilholt Band
Magtens Korridorer • You Name It
Ulla Badullas Coco Bongoband (lukket børnefest)
Walkers (lukket pensionist fest)
MUE band med solister • Byens Hotel
Klaus Handsome & Gadens Løse Fugle

ONSDAG 10. JUNI
Skole- & BB. Bands • Kandis 
Mads Langer • “John” /v. Rasmus Bjerg
Medina • AQUA • Humørekspressen
GasOrleans • Østkyst Hustlers
Bibi & Sniff trio • Tom Donovan
JEPPESEN (med og uden band)
The Y Men

TORSDAG 11. JUNI
MUE - en hyldest til 35 år • Stig & Venner  
Birthe Kjær & The Feel Good Band
Alphabeat • D-A-D • Burhan G.  
Ivan Pedersens 70-anniversary tour
Total Hip Replacement
Den Grimmeste Mand i byen
La Porta band • Johnny Madsen Jam

Priser 2020
1‐dagsbillet: ............................... 575 kr.
1‐dagsbillet ledsager: ................ 500 kr.
2‐partoutbillet: ........................... 850 kr.
2‐partoutbillet ledsager: ............ 650 kr.
Camping pr. nat: .......................... 40 kr.
Indendørsovernatning pr. nat: ..... 75 kr.
Morgenmad: ................................ 55 kr.
Brunch: ........................................ 75 kr.

Billetsalg døgnet rundt. 
Bestil via SØLUNDBILLETTEN på solundfestivalen.dk.
Alternativt kan du sende en mail med navn/tel. nr. til billetter@solundfestivalen.dk 

Personlig hjælp? Kontakt 86 52 55 66 ‐ læg navn/tel.nr. – Vi ringer dig op. 
OBS!! Kontortid man. - tors. kl. 10.00 - 14.00
Henvendelser vedrørende din bestilling: send en mail til billetter@solundfestivalen.dk.

Du kan altid tjekke den aktuelle billetstatus på www.solundfestivalen.dk
Følg med på Facebook: facebook.com/solund

BILLETTER
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Efter flere dages intense 
forhandlinger om de nationale 
test er forligskredsen omkring 
folkeskolen enige om, at der på 
langt sigt skal udvikles et nyt 
testsystem.

For at undgå at udsætte landets folkesko-
leelever for nationale test, som alligevel ikke 
giver et præcist indtryk af elevernes faglig-
hed, bliver det nu i al hast gjort frivilligt for 
hovedparten af landets folkeskoler, om de i 
det hele taget vil gennemføre de nationale 
test i marts og april som oprindeligt planlagt. 

Efter flere dages intense forhandlinger i 
Børne- og Undervisningsministeriet er for-
ligskredsen omkring folkeskolen blevet enige 
om et hurtigt indgreb, der gør det frivilligt 
for langt de fleste af landets skoler, om de 
vil gennemføre de omstridte nationale test 
fra 1. marts og frem til udgangen af april. De 
dårligst præsterende skoler skal dog gen-
nemføre nationale test.

»Vi har kigget på Vive-rapporten, som 
har slået fast, at der er for stor usikkerhed 
på elevniveau. Vi gennemfører nationale test 
for et udtræk af eleverne, så vi kan følge 

med i, hvordan det går. Og vi gennemfører 
nationale test på de 20 procent af skolerne, 
hvor der er store faglige udfordringer«, sag-
de børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet), da 
hun præsenterede aftalen. 

Allerede inden nytår skal de nuværende 
test forbedres, så de kan bruges, indtil poli-
tikerne finder på et helt nyt system. Aftalen 

indebærer, at der på længere sigt skal ud-
arbejdes et helt nyt testsystem hvad angår 
både evaluering og bedømmelse af den 
enkelte elev.

»Fra næste år har vi et forbedret testsy-
stem, men det skal kun eksistere, indtil der 
kommer et nyt bedømmelsessystem«, lød 
det fra ministeren. 
ebm@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

Nationale test bliver 
frivillige for de fleste skoler

 Foto: Pantherm
edia

21. februar 2020 | kl. 10.04 

13. februar 2020 | kl. 06.00

Bekymring: Tosprogede elever sakker bagud i København
Mens de københavnske elever samlet set 
præsterer bedre, går det nedad med karak-
tererne for de tosprogede elever, der udgør 
cirka en fjerdedel af eleverne på de 69 kø-
benhavnske skoler. Resultatet er, at præsta-
tionsgabet – eller karaktergabet – mellem 
de to elevgrupperinger er vokset fra 1,7 til 2 

karakterpoint i skoleåret 2018/19. Dermed 
går det den gale vej med kommunens mål 
om at mindske forskellene mellem de to 
elevgrupperinger med ét karakterpoint frem 
mod 2021.

»Den udvikling skal vi have vendt. Både 
for de tosprogede børns skyld og for sam-

fundets skyld. Når karaktergabet vokser, så 
er det et problem for integrationen generelt, 
men især for de tosprogede børns chancer 
for at klare sig lige så godt i livet som deres 
klassekammerater«, lyder det fra børne- og 
ungdomsborgmester Jesper Christensen 
(Socialdemokratiet). 

De nationale test skal fortsat gennemføres på de 20 procent dårligst præsterende skoler. 

T E M A  N AT I O N A L E  T E S T
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DEN SORTE DIAMANT
SØREN KIERKEGAARDS PLADS
1221 KØBENHAVN K
WWW.KB.DK

14. april - 2. oktober 2020 

Tag eleverne med på en rejse ind i musikeren, historiefortælleren 
og kulturikonet Nick Caves kreative univers. I undervisnings-
forløbet besøger I udstillingen Stranger Than Kindness, som 
præsenterer Nick Caves liv, arbejde og inspirationskilder gennem 
mere end 50 år. Udstillingen Stranger Than Kindness afsøger, 
hvad der former vores liv og gør os til dem, vi er, og hylder sam-
tidig kreativitetens nysgerrighed og kraft. I undervisningsforløbet 
udforsker vi Nick Caves mange virkelige og fiktive universer og 
oplever dem gennem udstillingens sanselige iscenesættelser. 
Vi sætter fokus på historiefortælling og de mange udtryksformer, 
Nick Caves fortællinger tager i musikalske og litterære værker. 

Booking:
Kontakt os på undervisning@kb.dk eller på telefon: 91 32 48 21

Se mere på www.kb.dk/undervisning 

Undervisningsforløb  
for udskolingen

DEN SORTE DIAMANT
SØREN KIERKEGAARDS PLADS
1221 KØBENHAVN K
WWW.KB.DK

 

18. februar 2020 | kl. 16.13

Nu falder antallet  
af lærere, der tager 
linjefag

For første gang, siden folke-
skoleforligspartierne i 2014 
afsatte en milliard kroner til 
efteruddannelse i forbindelse 
med folkeskolereformen, 
falder antallet af lærere, der 
går på skolebænken for at få 
papir på deres undervisnings-
kompetence i et fag. 

26 procent færre lærere 
tog kortere eller længere ud-
dannelse i et fag på en af 
professionshøjskolerne i 
2017/18 sammenlignet med 
året før, viser den årlige op-
gørelse fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.

19. februar 2020 | kl. 09.14

Randers giver foræl-
drene mulighed for at 
udsætte skolestarten

Mens det går trægt på Chri-
stiansborg med at få vedta-
get intentionen om at give 
forældrene mulighed for at 
udsætte deres børns skole-
start, har Randers byråd haft 
succes med at indføre mu-
ligheden lokalt. Byrådet har 
afsat en million kroner årligt 
til at skabe gode overgange 
fra dagtilbud til skole med 
afsæt i det enkelte barns be-
hov. Med de ekstra midler kan 
børnehaven arbejde intensivt 
i mindre grupper med sprog, 
sociale kompetencer og mo-
torik netop målrettet de børn, 
der ikke er klar til skolen. 

17. februar 2020 | kl. 13.00

Ministre åbner  
diskussionen om en 
ny karakterskala

Et år efter evalueringen af 
karakterskalaen lægger un-
dervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil og uddan-
nelsesminister Ane Halsboe-
Jørgensen nu op til dialog om 
en ny karakterskala. Karakter-
skalaen fra 2007 skulle mat-
che den internationale ECTS-
skala. Men de nye karakterer 
blev ikke mere internationalt 
sammenlignelige, skriver de to 
socialdemokratiske ministre 
i en kronik i Jyllands-Posten. 
»Mens vi i Danmark rullede 
en karakterskala ud, der pas-
sede til ECTS-skalaen, havde 
flere andre lande forbehold og 
droppede det«. 

18. februar 2020 | kl. 16.23

Seks skoler får en 
sidste gevinst fra den 
lukkede præmiepulje

Børne- og undervisningsmi-
nister Pernille Rosenkrantz-
Theil (Socialdemokratiet) 
valgte tilbage i starten af 
oktober i ly af regeringens 
finanslovsudspil at lukke den 
omdiskuterede pulje ét år før 
tid. De sidste millionpræmier 
var imidlertid endnu ikke ud-
skrevet, viser det sig. For seks 
af de 104 deltagende skoler 
har her i det nye år fået den 
glædelige nyhed, at resulta-
terne fra decembers sygeprø-
ver medfører en millioncheck. 
Med de sidste præmieudskriv-
ninger er der samlet udbetalt 
lige knap 157 af de proklame-
rede 500 millioner kroner. 

F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 2 0  /  19 

FIK DU  
LÆST: 

Vollsmose: Første skridt i omstridt skolelukning
folkeskolen.dk/1604448
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Det Konservative Folke-
parti foreslår, at den under
støttende undervisning helt 
skal aflives. Det vil frigive om
kring 3.800 lærerårsværk.

Det Konservative Folkeparti er så træt af 
den understøttende undervisning, at partiet 
nu foreslår et af de mest centrale elementer 
i folkeskolereformen helt afskaffet. 

»Intentionerne bag den understøttende 
undervisning – at børn får bedre og mere 
varieret undervisning – var gode. Men un-
derstøttende undervisning som selvstændigt 

fag fungerer ikke godt i praksis. Det viser 
Vives slutevaluering af folkeskolereformen 
tydeligt«, lyder det fra Det Konservative Fol-
kepartis undervisningsordfører, Mai Mercado.

Ifølge Mai Mercado vil forslaget styrke 
fagligheden i folkeskolen, fordi det vil frigive 
omkring 3.800 lærerårsværk, som eksem-
pelvis kan bruges til at styrke fagtimerne:

»Og det er der i den grad brug for. Fol-
keskolereformen har ikke leveret på ambi-
tionen om at løfte elevernes faglige niveau. 
Hver sjette elev består ikke både dansk og 
matematik i 9. klasse«.

Kortere skoledage eller flere fagtimer
Det Konservative Folkeparti mener, at det 
skal være op til kommunerne og skolerne, 
hvordan de vil bruge de 3.800 lærerårs-
værk, der ifølge en beregning fra ministeriet 
vil blive frigivet. De kan afkorte skoledagen 
og så øge brugen af tovoksen-/tolærerord-
ninger i fagtimerne på skemaet, eller de kan 
sætte flere fagtimer på elevernes skemaer.

»Men vi vil ikke tvinge alle til at følge en 
ny centralt fastsat længde af skoledagen 
sat af Christiansborg (ud over at alle skal 
udbyde det minimumstal for fagtimer, der 
allerede gælder)«, lyder det i udspillet. 
kra@folkeskolen.dk

Arkivfoto: Thom
as Arnbo

17. februar 2020 | kl. 21.37

19. februar 2020 | kl. 16.10

Stil dine spørgsmål om arbejdstidsforhandlingerne
Danmarks Lærerforening giver nu medlem-
merne mulighed for at stille spørgsmål og 
komme med input til de kommende for-
handlinger om lærernes arbejdstid over te-
lefonen. Formand for overenskomstudvalget 
i DLF Gordon Ørskov Madsen og formand 
for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget 

Thomas Andreasen sidder klar til at besvare 
medlemmernes spørgsmål og lytte til de in-
put, de måtte have til de kommende forhand-
linger om lærernes arbejdstid, som for alvor 
bliver skudt i gang den 5. marts.

»Vi forsøger at gå nye veje i forhold til en 
ny arbejdstidsaftale – og det vil vi gerne i 

dialog med medlemmerne om«, siger Gordon 
Ørskov Madsen. 

På Nyager Skole i Rødovre har lærere og pædagoger arbejdet tæt sammen om 
den understøttende undervisning, som Det Konservative Folkeparti nu vil stoppe. 

Hotlinen har åben  
tirsdag den 10. marts 
i tidsrummet  
klokken 15-16.

Foto: W
interling_istock

K:  Den understøttende  
undervisning skal helt skrottes
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19. februar 2020 | kl. 08.59

Nyslået ph.d. vil have mere 
kontrol med, hvad eleverne 
 laver på skærmen

I tre år har han været en af frontfigurerne, 
når it i undervisningen skulle kritiseres. Nu 
er han færdig med sin kritiske forskning 
og vil gerne omsætte den til noget, der 
kan bruges i praksis. »Vi kan ikke se nogen 
effekter af digitaliseringen i vores Pisa-
resultater eller andre steder. Måske er de 
der ikke, måske evaluerer vi forkert«, lyder 
det fra den tidligere techentusiast Jes-
per Balslev. Han mener, at der er brug for 
programmer, der begrænser elevernes frie 
færden på internettet.

21. februar 2020 | kl. 10.14

Ny undersøgelse:  
Det halter med at  
inkludere elever med handicap

Seks ud af ti forældre siger i en ny un-
dersøgelse, at deres barn ikke får den 
nødvendige støtte til at kunne deltage 
i undervisningen på lige fod med deres 
klassekammerater. Samtidig oplever for-
ældrene, at skolens personale ikke har nok 
viden om handicap og derfor ikke er i stand 
til at inkludere barnet. Det har blandt an-
det de konsekvenser, at børnene har højere 
fravær end klassekammeraterne, og at de 
sakker bagud fagligt, viser undersøgelsen 
fra altinget.dk

19. februar 2020 | kl. 16.10

Stil dine spørgsmål om arbejdstidsforhandlingerne

18. februar 2020 | kl. 10.30

Fransk visit. Som en del af Skovvangskolens nye sprog
strategi starter fransk og tysk allerede i 3. klasse.  I tre af de se
neste fire år har skolen i Aarhus derfor haft en fransk volontør  
– en ung student fra Frankrig – til at være på skolen.  Personen 
arbejder frivilligt i et helt skoleår og har noget, der minder om et 
helt skema. Volontøren deltager ikke kun i fransktimerne, men 
også i andre fag, og derfor er eleverne nødt til at bruge både 
deres fransk og engelskkundskaber. 

      

   

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

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

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

27 %
har oplevet  

voldelige elever

Sig din 
mening
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Gør det  
legitimt at være  
gennemsnitlig

Ungdomsforsker Noemi Katznelson dumper 7-trinsskalaen: Midterkaraktererne er 
umulige at bruge for lærerne, og skalaen puster til en usund perfekthedskultur blandt ele-

verne. Hun opfordrer til mere forskning før handling, når det gælder mistrivsel i skolen. 
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T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  •  I L L U S T R A T I O N :  M O R T E N  V O I G T

Antallet af børn, der lider af nervøsitet, er steget markant. 
På syv år er der sket en fordobling af børn, der har fået en 
diagnose, inden de fylder 15 år. Næsten hver fjerde elev i 
folkeskolen har behov for særlig støtte til at trives bedre 

og få mere ud af undervisningen. Sådan lyder resultaterne af forskel-
lige undersøgelser om skolebørn, som er offentliggjort inden for de 
seneste år. 

Netop nu er en række forskere på Center for Ungdomsforskning på 
Aalborg Universitet, herunder professor og leder Noemi Katznelson, i 
gang med en undersøgelse af en ny form for udsathed i skolen. Under-
søgelsen skal forsøge at give en fagprofessionel vurdering af, hvad det 
er for en udsathed, de unge oplever, og også gerne komme med bud 
på, hvad man kan gøre for at afhjælpe den. 

»Vi ser et øget fokus på mistrivsel og en masse tal for unges mistriv-
sel. Vi ser også, at der dukker forskellige forklaringer på mistrivsel op. 
Det er gået fra, at det er samfundets skyld, præstationssamfundets 
skyld, til at det er forældrenes skyld og nu de sociale mediers skyld. En 
forklaring er, at det er de unge, der har for høje forventninger til livet, 
en anden forklaring er, at intet er forandret, sådan var det også, da 

jeg var ung. Man kan næsten sætte politiske farver på forklaringerne«, 
siger Noemi Katznelson.  

Hun står i spidsen for den gruppe forskere, der lige nu rejser rundt 
og interviewer og følger en lang række unge rundtom i landet. 

»Vores hovedbudskab er, at inden for det her felt er der noget, som 
dækker over det, man kan kalde mere almindelige ungdomsproblem-
stillinger, og så noget, der dækker over alvorlig mistrivsel, som vi skal 
tage seriøst«.

Gør det legitimt at være middelgod 
Selv om indsamlingen af materialet kun lige er gået i gang, kan Noemi 
Katznelson godt trække nogle konklusioner frem: 

»Vi starter med at konkludere, at vi har at gøre med et internatio-
nalt fænomen. Det er ikke noget, vi kun har fornøjelsen af i Danmark. 
Så det der med at udpege enkelte reformer som fremdriftsreformen 
eller folkeskolereformen, den duer ikke«, lyder det fra professoren. 

Hun fremhæver, at der er forskel på perfektionskultur og præstati-
onskultur. Eleverne, som forskerne snakker med, oplever, at de 
skal løbe hurtigere bare for at bibeholde det, de har. De oplever, 

F O R S K N I N G
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at der sker en polarisering: Det er ikke længere legitimt at 
klare sig godt inden for et normalområde. 

»Perfektionskulturen rammer meget bredt. Der er en 
tendens til, at normalområdet forsvinder. Det forskyder 
sig op, så det perfekte bliver det normale. Det at være den 
almindelige elev, der klarer sig gennemsnitligt, er ikke en 
position, nogen vil have. Så er det næsten bedre at få en 
diagnose. Så der sker en polarisering inden for retorikken 
i forventningen til, hvordan livet skal være«, siger Noemi 
Katznelson. 

Gentænk karakterskalaen
En del af den politiske forståelse, som den socialdemo-
kratiske regering kom til magten på, handler netop om, at 
partierne bag regeringen ønsker en ny national handlings-
plan for mental sundhed. Man vil gennemgå uddannelses-
systemet for at finde tiltag, der mindsker »præstations-
kulturen«, og for nylig lagde uddannelsesminister Ane 
Halsboe-Jørgensen og børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil op til en dialog om en ny karak-
terskala. Det er en rigtig god ide, mener forskeren. 

»Midterskalaen er fuldstændig umulig at bruge for 
lærerne. Jeg har været på skoler, hvor de selv har fundet 
på mellemtrin, fordi skalaen, som den er, er fuldstændig 
utydelig for eleverne. Springene er for store. Karakter-

skalaen er uanvendelig som pædagogisk redskab, og den 
udhuler vores midte, hvor vi har brug for, at langt flere 
af vores børn synes, det er legitimt at være«, siger Noemi 
Katznelson.  

Og det er ikke kun i skoleverdenen, at det normale for-
svinder, mener forskeren: 

»Vi bliver stopfodret med udsendelser, hvor der er 
vindere, og der er tabere. Der er aldrig det jævne gennem-
snitlige. Det er forsvundet fra vores opmærksomhedsfelt. 
Det er en tendens, vi ser bredt«.

Instrumentalisering af læringsrummet
Når det kommer til præstationskulturen, mener Noemi 
Katznelson, at det er vigtigt at understrege forskellene på 
perfektion, præstation og præstationskultur.

»Vi får udskammet præstation som værende noget 
skidt og problematisk. Det signalerer vi også til vores børn 
og unge. Men der skal vi passe enormt meget på. For der 
er forskel på præstation og så præstationskultur. Præsta-
tioner er legitimt og noget, som vi alle trækker på, gerne 
vil næres af og motiveres af. Det, som er problematisk, er, 
når der går ubalance i det. Når præstationsdimensionen 
kommer til at fylde forholdsmæssigt for meget. Der er to 
dimensioner inden for præstationsorientering, som er 
vigtige at sondre imellem: Den offensive, hvor man bliver 
drevet af at ville præstere, og den defensive, hvor man 
bliver bange for at præstere«. 

Noemi Katznelson har overværet undervisning, hvor to 
drenge har fået at vide, at de ikke markerer nok i timerne. 
Efter timen har hun snakket med drengene. Den ene har 
markeret, selv om han ikke kender svarene, med en for-
håbning om, at læreren ikke ville tage ham. Den anden 
markerer med en bøjet lav finger gennem timen.  

»De er ikke superinteresserede i at blive taget. Men 
bagefter kan de gå hen til læreren og sige: Det er, fordi du 
ikke tager mig. Jeg har faktisk ret til en højere karakter«, 
siger Noemi Katznelson, som på baggrund af klasseobser-
vationer mener, at den defensive præstationsorientering 
vokser i klasserne for tiden.  

»I de observationer, vi har, kan vi se, at den defensive 
orientering har tilbøjelighed til at fylde i læringsrummet. 
På ungdomsuddannelserne satte vi os for at se på, hvad 

OM NOEMI KATZNELSON
Professor Noemi Katznelson er centerleder og forskningsleder ved 
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København.
Hun er uddannet cand.mag. i pædagogik og historie og har en ph.d. i 

uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet.
Noemi Katznelson har været projektleder på flere undersøgelser inden for uddannel-
ses- og marginaliseringsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv.  
Hun er blandt andet medlem af Undervisningsministeriets ekspertudvalg for erhvervs-
retning af 10. klasse og bestyrelsesmedlem i Via University College.

Det at være en almindelig elev, 
der klarer sig gennemsnitligt, er 
ikke en position, nogen vil have.
Noemi Katznelson, 
forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning
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der sker i læringsrummet, når denne ubalance sker. Der 
må vi sige, at den gør noget ved læringskulturen – og den 
gør noget ved trivslen. Jeg vil gerne skille de to ting fra 
hinanden: Mistrivsel rammer nogle, men læringskulturen 
gør noget ved alle«, siger hun.

Hendes fornemmelse fra grundskolen er, at der er et 
tilsvarende mønster på vej. 

»Jeg har mange eksempler på, hvordan læringsrum-
met i stigende grad går hen og bliver en strategisk øvelse. 
Elever får i høj grad et strategisk fokus og dermed et 
instrumentelt fokus på undervisningen. Man får dermed 
også mindre lyst til at deltage i aktiviteter, medmindre det 
direkte kan måles eller indgår i det, man skal op i – ellers 
er det spild af tid«, siger hun og tilføjer: »Eleverne bliver 
mindre risikovillige, mindre afsøgende og mindre eksperi-
menterende, fordi de bliver strategiske i deres fokus«.

Noemi Katznelson mener, at det er en farlig cocktail 
for skolen, når varierende grader af præstationskultur, en 
globaliseret perfekthedskultur og unge, som oplever skær-
pede krav, blandes sammen. 

»Når vi får den cocktail, så får vi en truet læringskultur 
og en øget sårbarhed hos eleverne. Ikke sådan at forstå, 
at alle elever bliver sårbare og er ofre for præstationskul-
turen. Det rammer nogle unge, men langtfra alle, men 
forandringen i læringskulturen og instrumentaliseringen 
af læringsrummet rammer alle«. 

How did you feel in school today? 
Når det kommer til trivsel i skolen, gavner det formentlig 
ikke, at det diagnostiske sprog glider ind i hverdagsspro-
get. »Lad være med at jage med mig om morgenen. Jeg får 
OCD«, lyder et eksempel fra elever.  

»Jeg var ude på en skole for nylig, hvor jeg mødte en 
elev, som har haft rigtig svært ved matematik. Eleven har 
nu fået konstateret matematikangst og vil gerne fritages 
for matematik. Det er, hvad der sker i patologisk tænk-
ning. Jeg tænker: Hvad med noget lektiehjælp?« reflekte-
rer Noemi Katznelson. 

Forskernes igangværende undersøgelse indikerer, at 
der muligvis er en psykologisering på vej ind i klasserum-
mene. 

»Vi kender Eddie Skollers sang: ’What did you learn in 
school today?’ Hvis den blev sunget i dag, så tror jeg, at 
vi i dag ville sige: How did you feel in school today?« siger 

Noemi Katznelson og understreger, at der skal handles på 
den mistrivsel, som er stigende i skolen. Men hun anbefa-
ler, at handlingerne sker på et bedre oplyst grundlag, end 
tilfældet er i dag:  

»Lige nu har vi relativt lidt viden om, hvad der er 
årsagerne, og vi har endnu mindre viden om, hvad der 
virker. Nogle bruger de her undervisningsmaterialer, som 
er udviklet til at behandle børn med angst, til alle. Gør vi 
det, risikerer vi at give antibiotika til alle, og så skaber vi 
resistens. Lidt ligesom med radikalisering. Vi underviser 
ikke i radikalisering – tværtimod – for underviser vi i det, 
så risikerer vi at ilte problemstillingen snarere end at løse 
den. Så derfor dyrker vi fællesskabet i stedet for«. 

Noemi Katznelson opfordrer til, at man passer på med, 
hvilke virkemidler man bruger i skolen: 

»Vi har brug for at vide, hvordan udsathed skabes i sko-
len. Vi har brug for at undgå institutionel psykologisering, 
og samtidig skal vi sikre hjælp til de børn og unge, der har 
brug for det«.

Forskningsprojektet om udsathed vil løbende udgive 
resultater på Center for Ungdomsforsknings hjemmeside. 
Indtil nu er bogen »Ny udsathed i ungdomslivet« udkom-
met på Hans Reitzels Forlag. 
mbt@folkeskolen.dk

Elever får i høj grad et  
strategisk fokus og  
dermed et instrumentelt  
fokus på undervisningen.
Noemi Katznelson, 
forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning
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Tidligere har storesøster 
forsøgt sig med at oprette 
en hjemmeside. Nu vil 
Rasmus fra Søndermarks-
skolens ordblindehold 
gøre det samme. Den 
skal handle om at være 
ordblind. 

O R D B L I N D H E D
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       ORDBLINDE  
           ELEVER FÅR  
  HJÆLP FRA 
           SUPERLÆRERE

 D e fem elevers blik er rettet mod skærmene. 
Der bliver ikke sagt meget i starten af 
timen. Det er da også lærer Camilla Oxen-
bøl, der tager styringen i det første kvarter 
af undervisningen for ordblindeholdet på 
Søndermarksskolen i Slagelse. Ud over at 
være dansklærer og læsevejleder er Ca-
milla Oxenbøl netop blevet efteruddannet 

til at undervise skolens ordblinde elever.  
»Min lærer giver mig stadig tit den dårlige version«, 

konstaterer en af eleverne, da Camilla Oxenbøl spørger, 
hvordan det går med at minde deres forskellige lærere om, 
at tekster ikke kun skal udleveres i printet form – men også 
digitalt. Ordblinde elever har nemlig langt nemmere ved at 
skrive, læse og forstå, når de kan bruge deres digitale hjæl-
pemidler til at gribe tekster an.

T E K S T :  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E  

F O T O :  H A N N E  L O O P

Som tiden går, tør eleverne op. Næste uge er der 
temauge om læsning på hele skolen. I den forbindelse 
har eleverne på ordblindeholdet fået lov til at lave en 
ordblindecafé, og da snakken falder på cafeen, kommer 
der flere nye input. Tidligere har eleven Mille i fællesskab 
med andre elever på ordblindeholdet, der består af otte 
elever fra 5.- og 6.-klasserne, besluttet, at navnet skal være 
Fiduscafeen. Den skal kun være for de »røde venner«, 
der også er endt i den røde zone i ordblindetesten fra 
Undervisningsministeriet. Og så skal der være rigeligt med 
skumfiduser, deraf navnet.

Rasmus er en anden af eleverne på ordblindeholdet. 
Rasmus er ifølge de andre skarp til it og teknik. Derfor får 
han lov til at vise hele holdet, hvordan man gør, når pro-
grammet AppWriter skal opdateres. Han har endda hentet 
læse- og skrivestøtteprogrammet ned på sin iPhone, så det 
hele bliver lidt lettere, når han skriver beskeder til venner 
og forældre.

»Jeg har tænkt lidt over, om man måske kunne lave 
en hjemmeside til Fiduscafeen«, foreslår han, mens han 
rykker hovedet lidt til siden, så hans lange, turkisfarvede 
pandehår ikke skygger for udsynet til skærmen. »Den skal 
handle om, hvordan det er at være ordblind«. Camilla 
 Oxenbøl er vild med ideen og lover at følge op.

Kickstarter ordblindeindsats
Ambitionen med projektet Next Level er at klæde alle 
kommunens lærere, elever og forældre bedre på, så 
ordblinde elever i sidste ende kan deltage på lige vilkår i 
undervisningen. Det er CSU-Slagelse (Center for Special-
undervisning), der står for initiativet i fællesskab med 
Børn og Unge i kommunen. 

To-tre lærere fra hver af kommunens skoler deltager 
i tre workshops a to timer med CSU-Slagelse. Her lærer 
de at tilrettelægge undervisning og at bruge programmer, 
der understøtter ordblinde elever. Lærerne bliver således 

Folkeskolerne i Slagelse  
Kommune er ved at uddanne  
lærere til superbrugere, så de bedst 
muligt kan tilrette undervisningen 
for ordblinde elever. Nu er »super-
lærerne« på Søndermarksskolen 
klar til at lære den nye viden fra  
sig til deres kolleger. 
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superbrugere, og herefter står de for undervisningen af de 
ordblinde elever på skolerne. På sigt skal de så uddanne 
resten af skolens personale.

»Vi vil gerne løfte ordblinde elever på folkeskolerne, 
fordi vi ved, de findes. Det kneb tidligere med at imple-
mentere de hjælpemidler, som elever fik stukket i hån-
den. Derfor ville vi gerne facilitere, at hjælpemidlerne 
fik et nyt liv på folkeskolerne – med blik for både lærere 
og elever«, siger Jeanette Nielsen, der er læsekonsulent i 
CSU-Slagelse. 

Erfaringerne bygger blandt andet på, at centret tidlige-
re har varetaget SPS-funktionen (specialpædagogisk støtte) 
for ordblinde studerende i Region Sjælland og dermed 
været i kontakt med elever og studerende, der har haft 
funktionsnedsættelse, fra de videregående uddannelser og 
fra ungdomsuddannelserne. 

»I vores snak med eleverne fandt vi ud af, at eleverne 
ikke tidligere har fået en instruktion til hjælpemidlerne. 
De grelle tilfælde er, at man giver eleverne nogle værktø-
jer, de ikke aner, hvordan de skal bruge. Det ender ofte 

med, at de slet ikke bruger hjælpemidlerne«, siger Jeanette 
Nielsen.

Skræddersyet koncept begejstrer
Når superbrugerlærerne er uddannet, har de enkelte 
skoler og lærere frihed til at vælge deres egen fremgangs-
måde.

»Vi har givet skolerne et kursus, som de kan arbejde vi-
dere med. Hele ideen med projektet er, at vi ikke skal være 
eksperterne, men at det skal leve videre ude på skolen«, 
siger Jeanette Nielsen.

Projektmodellen falder i Henrik Halligs smag. Han er 
skoleleder på Søndermarksskolen, og han er godt tilfreds 
med samarbejdet.

»CSU-Slagelse har været skarp på, hvor vi er, og hvad vi 
har brug for. Jeg har oplevet en høj grad af fleksibilitet, så 
det næsten har været skræddersyet til vores behov«, siger 
skolelederen.

På Søndermarksskolen har Camilla Oxenbøl for eksem-
pel valgt at fokusere på at skabe et trygt og socialt rum for 
Rasmus, Mille og de andre ordblinde elever:

»Vi har forsøgt at skabe et godt rum for eleverne også. 
Det faglige bliver selvfølgelig vægtet, men den sociale di-
mension spiller en stor rolle. De bliver hørt, når vi sidder 
sammen her. De kan være ærlige om deres følelser om-
kring at være ordblinde«, forklarer hun.

Camilla Oxenbøl og skolens anden superbrugerlærer 
underviser de ordblinde elever – som i dag – i hold a mak-
simum otte elever. Hvert hold har fem undervisningsgange 
a to lektioner. 

Samtidig sørger Camilla Oxenbøl for, at eleverne lærer 
at bruge de værktøjer, de bliver præsenteret for på ord-
blindeholdet, når de har almindelig klasseundervisning. 
For eksempel programmet AppWriter, der kan læse tekst 
højt og dermed give eleverne forslag til at stave ord rigtigt.

O R D B L I N D H E D

I vores snak med eleverne fandt vi 
ud af, at de ikke tidligere har fået en 
instruktion til hjælpemidlerne.
Jeanette Nielsen, læsekonsulent

Besøg  
Folkeskolen  
på Lærings- 
festival
Stand 004 i Bella Center i  
København den 4.-5. marts.

GÆT OG VIND EN MIDDAG
Nu har du muligheden for at komme tættere på dit 

fag med de faglige netværk på folkeskolen.dk.
Besøg Folkeskolens stand 004, og deltag i 

konkurrencen om en gastronomisk oplevelse.

folkeskolen.dk/fagfolkeskolen.dk/fag
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Tag på MADlejr
MADlejr er et lejrskoleforløb, hvor 6.-7. klasser deltager i et i inspirerende, 
udfordrende og stærk fagligt læringsforløb, der sætter fokus på noget 
helt essentielt, nemlig mad, måltider, sundhed og trivsel. 

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil eleverne 
tage aktivt del i tilberedningen af alle deres 
måltider, samtidig med at de bliver klogere på 
råvarer, sundhed og bæredygtighed. 

I får jeres egen MADguide, der står i spidsen for aktiviteterne i køkkenet

Højer
Helnæs

En lejrskole med fokus på mad, måltider, sundhed og trivsel

Fakta om madlejr
Prisen for de 5 dage på MADlejr er 750 kr. 
pr. elev - inkl. forplejning, undervisnings-
materiale, m.m. To lærere pr. klasse del-
tager gratis. Mere end 9000 elever har 
været på MADlejr.

Forhåndstilm
eld jer på m

adlejr.dk inden 1. m
aj 2020

Nu også 
i Højer
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»Eleverne skal ikke være usikre eller pinligt berørt 
over deres ordblindhed. Det er vigtigt for mig som 
tovholder at sikre dem et trygt rum«, siger lærer og 
superbruger Camilla Oxenbøl fra Søndermarksskolen.
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»Vi, superbrugerne, ønsker ikke kun, at eleverne modta-
ger undervisning ekskluderet fra klassen. Jeg går med ned 
i klassen og er med i nogle timer i fag, hvor det kan være 
udfordrende at bruge AppWriter«, siger Camilla  Oxenbøl.

»Det er en vekselvirkning mellem undervisning på små 
hold som i dag, hvor der er plads til alle, og almindelig 
undervisning i klassen, hvor jeg er med udelukkende for 
at hjælpe dem i forhold til brugen af AppWriter. Vi har 
udviklet konceptet lidt mere i forhold til den pædagogiske 
praksis«, siger hun.

Bubber, Fuhlendorff og Ghita Nørby 
På de små ordblindehold finder eleverne ud af, at man 
godt kan blive til noget, selvom man har svært ved at 
omsætte bogstaver. En af Camilla Oxenbøls øvelser med 
ordblinde elever har været, at børnene skulle finde ud 
af, hvilke kendte danskere der er ordblinde. Bubber, 
Christian Fuhlendorff og Ghita Nørby er blot nogle af 
eksemplerne. Og hvis det stod til holdet på Søndermarks-
skolen, hvor der trods de relativt få kvadratmeter er stor 
frihed til ideer, aflægger en kendis snart besøg.

»Vi håber jo, at vi kan få et kendt ansigt herud. Som 
Mille har sagt til mig, så kan vi lærere undervise hende og 
stille hende spørgsmål om ordblindhed, men vi kommer 
aldrig til at vide, hvordan hun har det indeni. Det kan an-
dre med ordblindhed«, gengiver Camilla Oxenbøl.

Mille er en af eleverne, der for alvor er blomstret op 
efter skolens indsats for ordblinde. For halvandet år siden 
var Mille tæt på at droppe håndbolden. Hun kunne dårligt 
overskue at tømme opvaskemaskinen derhjemme. Alle de 
ting, der tidligere var en selvfølge, blev svære, da hun sak-
kede bagud i skolen. I dag er det en helt anden pige, der 
kommer med forslag til næste uges ordblindecafé, og som 
har en anden drive end tidligere, fortæller hendes lærer.

»Desværre bliver for mange opdaget for sent, særligt 
de introverte elever. Sådan har det også været med Mille. 
Hun blev opdaget ret sent i slutningen af 4. klasse. Nogle 
gange er det i udskolingen. Det sker hurtigt, at man holder 
sig tilbage og dækker sig ind«, forklarer Camilla Oxenbøl.

Tabu og tosprogsproblematik
Projektet hjælper ordblinde elever både fagligt og socialt, 
vurderer Camilla Oxenbøl, der evaluerer eleverne løben-
de, i takt med at de afslutter ordblindeundervisningen. 
Det har samtidig gjort livet lettere som lærer. Men den 
nuværende praksis har ikke svaret på alt. 

Blandt andet er det svært at skelne mellem ordblind-
hed og generelt lavt læseniveau, der af og til gør sig gæl-
dende blandt særligt tosprogselever. Det gør det svært for 
Camilla Oxenbøl og superbrugerkollegaen Rikke Hansen, 
der også er ansvarlig for tosprogsområdet på skolen.

»Ofte tjekker Rikke først, om der er noget i prøveresul-
taterne, der relaterer sig til ordforråd. Hvis de falder i med 
hensyn til begrebsafklaring, tester vi dem ikke for ord-
blindhed. Det bliver alligevel umuligt for dem at udføre 
testen. Vi ser selvfølgelig også på, hvilket sprog der bliver 
talt derhjemme«, siger Camilla Oxenbøl.

Et andet benspænd kan opstå i skole-hjem-samarbej-
det. Hvis eleverne skal deltage i undervisningen for ord-
blinde, skal det ske med forældrenes accept. Det er ikke 
altid en selvfølge.

»Nogle forældre er ikke interesserede i, at deres børn 
skal have et mærkat som ordblinde. Det skal ties væk. Det 
er måske grundet uvidenhed om, hvad ordblindhed er, og 
at det er tabubelagt«, siger Camilla Oxenbøl.

»Nu er skolerne eksperter«
Alle lærerne på Søndermarksskolen skal i den kommende 
tid lære, hvordan programmet AppWriter fungerer. De 
skal undervises i, hvordan man som lærer tilrettelægger 
undervisningen for ordblinde elever. Selv om det ikke er 
et krav, at alle lærere bliver indført i den viden, som sko-

Mille var tæt på at op-
give håndbolden, og alt 
syntes uoverskueligt. 
Nu har hun fået hjælp 
til ordblindheden, og 
glæden er kommet igen, 
fortæller hendes lærer.
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OM NEXT LEVEL
 
  Projektet Next Level er et samarbejde med Børn og Unge i Slagelse 

Kommune og CSU-Slagelse (Center for Specialundervisning). På hver 
folkeskole bliver to til tre lærere uddannet til superbrugere. De skal derefter 
undervise skolens ordblinde elever og andre lærere på skolen.

  Projektet begyndte i 2016 og slutter i 2021. I skrivende stund mangler to 
folkeskoler og to 10.-klasseinstitutioner at færdiggøre projektet.

  Alle lærere på kommunens skoler bliver derudover inviteret til to workshops 
hos CSU-Slagelse. Her får de indsigt i ordblinde elevers vilkår, og de bliver 
indført i at tilrettelægge undervisningen med it-hjælpemidler – også foræl-
dre til ordblinde børn bliver inviteret til infoaftener.

  Efter kurserne bliver de medvirkende skoler inviteret til netværksmøder 
med CSU-Slagelse, hvor de kan dele viden og ideer med hinanden. Det sker 
hvert halve år.

  Projektet koster Slagelse Kommune 120.000 kroner årligt.

  Ordblindeforeningen anslår, at syv til otte procent af danskerne er 
ordblinde.  

lens tre superbrugere har tilegnet sig, er det helt naturligt 
for Camilla Oxenbøl, at det sker:

»Det startede med kun at være dansklærere, der skulle 
igennem det, men der bankede vi, superbrugerne, i bor-
det. Det bliver simpelthen nødt til at være i alle fag, at 
man er opmærksom på elever med tegn på ordblindhed. 
Selv idrætslærerne har været igennem«.

Det falder også skoleleder Henrik Hallig naturligt, at 
alle skolens lærere skal klædes bedre på til at undervise 
ordblinde elever. Det handler nemlig i sidste ende om at 
give børnene de bedste forudsætninger for et godt vok-
senliv.

»Det har været vigtigt for os at afmystificere den nega-
tive fortælling om børn med ordblindhed. Der er masser 
af børn, der klarer sig fremragende i deres voksenliv, 
selvom de har svært ved at læse. På den måde får børnene 
en selvforståelse af, at alle døre står åbne«, siger Henrik 
Hallig.

Skolelederen vil efter eget udsagn »bruge endnu flere 
kalorier« på at arbejde med lærere, der underviser i frem-
medsprog. Engelsk- og tysklærerne skal fremover blive 
endnu bedre til at arbejde med de værktøjer, superbru-
gerne nu er eksperter i.

Samtidig har han en klar opfordring til landets øvrige 
kommuner og skoler, der endnu ikke har løst udfordrin-
gen med undervisning for ordblinde elever.

»Hvis der er andre, der har brug for en saltvandsind-
sprøjtning på området, kan jeg kun anbefale dem at gøre 
det. Det har været anbefalelsesværdigt at få nogle til at 
komme med en struktur og en ramme og så have dialogen 
med dem efterfølgende – tæt forbundet med lærerne, der 
skal løfte opgaven«. 
mjh@folkeskolen.dk

TIL KAMP 
MOD 

DIGITALE 
KRÆNKELSER!

Der er i gennemsnit ét barn i hver 
udskolingsklasse, som har fået delt 
et intimt billede uden samtykke. 
Det er ét for meget. SletDet-rådgiv-
ningen kæmper mod digitale kræn-
kelser – og din skole kan kæmpe 
med! Tilmeld din udskolingsklasse 
og få et gratis oplæg om konsekven-
ser af digitale krænkelser, og hvor-
dan man kan få hjælp.

Læs mere og tilmeld din skole på: 
redbarnet.dk/sletdet/tilmeld

GRATIS OPLÆG 

i uge 17 og 18 2020 til 

skoler i Storkøbenhavn
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Nationale test

Så kom den endelig – den politiske aftale om 
afskaffelse af de nationale test. De nuværende 
test skal erstattes af noget andet. Det er rigtig 
godt, især hvis man denne gang i processen og 
beslutningen lægger sig i selen for at finde frem 
til nogle værktøjer, der reelt tilgodeser de behov, 
der er. Lærerne bruger i forvejen test – blandt an-
det som et af redskaberne til at kende elevernes 
udbytte af undervisningen og som en del af det 
vidensgrundlag, som vi skal bruge i dialogen med 
forældrene. Derudover har samfundet brug for at 
kende elevernes generelle niveau i de forskellige 
fag. Der må altså udarbejdes et evalueringssy-
stem, hvor det ene behov ikke spænder ben for 
det andet. 

Regeringen skal fremlægge et nyt evaluerings- 
og bedømmelsessystem inden sommerferien, 
som skal danne udgangspunkt for videre forhand-
linger. Vi foreslår fra Danmarks Lærerforening 
(DLF), at undervisningsministeren nedsætter 
en rådgivningsgruppe med deltagelse af lærere, 
fagdidaktiske forskere og folk med forstand på 
evaluering. Det er afgørende, og det ville være 
fantastisk for folkeskolen, hvis man nåede frem 
til noget, som har opbakning fra praktikerne, 
forskerne og politikerne. 

De nationale test, som vi kender dem nu, fun-
gerer ikke. Det er de fleste enige om – åbenbart 
også forligspartierne. Derfor er det højst besyn-
derligt, at de skoler med elever, der har de 20 
procent dårligste resultater ved afgangseksamen, 
alligevel skal gennemføre testene i år. Det er også 
meget besynderligt, at den politiske aftale også 
indebærer, at de nuværende test skal tilrettes lidt, 
og så skal alle bruge dem, indtil man har fundet 
frem til et evalueringssystem, som kan træde i 
stedet for og afløse de nationale test. Det er me-
ningsløst, og forligspartierne bør ændre den del 
af beslutningen. 

Som en lærer skrev i et blogindlæg på folke-
skolen.dk for nylig: »Luk gabet mellem politi-
kere og lærere«. Det kan man gøre ved at lytte 
til de forskellige parters perspektiv. De nationale 
test er en gylden mulighed for, at vi tilgodeser 
alle tre behov: Lærernes behov for et evalu-
eringsredskab, der kan bruges i praksis, behovet 
for at kunne give viden og indsigt til forældrene 
og politikernes behov for at vide, hvordan det 
går i folkeskolen. Det kræver, at alle parter lyt-
ter – og at man tilgodeser alle behov og dermed 
skaber samlet opbakning fra alle parter til et nyt 
evaluerings- og bedømmelsessystem. 

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
 

Vi foreslår fra  Danmarks 
Lærerforening (DLF), 
at undervisnings
ministeren nedsætter 
en rådgivnings gruppe 
med  deltagelse af 
 lærere,  fagdidaktiske 
forskere og folk med 
forstand på evaluering. 
Det er afgørende, og det 
ville være fantastisk for 
 folkeskolen, hvis man 
nåede frem til noget, 
som har opbakning fra 
praktikerne, forskerne 
og politikerne. 

RETTELSE
I artiklen »Ny test skal finde de talblinde 
elever« i Folkeskolen nummer 2 frem-
går det, at forskerne, som har udviklet 
testen, skal følge den i en testfase. Det 
er ikke helt korrekt. Der igangsættes et 
nyt projekt, der skal afprøve testen, og 
denne afprøvning skal følges af forskere, 
oplyser Børne- og Undervisningsmini-
steriet. Folkeskolen beklager fejlen. 

Læs hele blogindlægget på folke-
skolen.dk/1600681

›  Birgitte Reindel 
PLC-vejleder, formand  
for Pædagogisk  
LæringsCenterForening

Folkeskolereformen er blevet grun-
digt evalueret, fem år efter at den 
trådte i kraft. Evalueringen viser, 
at den ikke har haft den positive 
effekt, som man troede og ønskede 
i 2013. Derfor bør der nu indkaldes 
til en grundig drøftelse af reformens 
forskellige dele. 

Den drøftelse bør tages med de 
involverede parter, inden ministeren 
lægger sig fast på, hvordan et forslag 
til ændringer bør se ud. Det vil sige, 
at KL, skolelederne, lærerne og ikke 
mindst eleverne skal inviteres til 
disse drøftelser. Desværre ser det ud 
til, at børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil alle-
rede har lagt sig fast på, at timetallet 
i hvert fald ikke skal ændres, fordi 
hun tidligere har kæmpet for at få 
sat timetallet op. Det læner sig op ad 
dumstædighed. 

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

Efterlyses: Fagblad med  
konstruktive løsninger på  
folkeskolens udfordringer

›  Emilie C. Vincenti 
lærer, Odder

Folkeskolelærere er nødt til at arbejde på 
deltid eller ligefrem sige deres job op som 
konsekvens af den trøstesløse virkelighed i 
folkeskolen. Det er det billede, mit fagblad 
tegner af lærerjobbet i årets første to numre. 
Det skuffer mig.

I januarnummerets ellers yderst væsentli-
ge tema »Når forældre taler grimt til lærere« 
indgår en case med en lærer, som har sagt 
sit job op, fordi vedkommende ikke kunne 
holde forældrenes omgangsform ud mere. 
I februarnummeret er der fokus på, at et 
stigende antal lærere vælger deltid på grund 
af arbejdspres. Her er der valgt en case med 
en lærer, der kun kan holde sit job ud, hvis 
hun er på deltid.

Det er deprimerende læsning. Som lærer 
med intakt arbejdsglæde bliver jeg skuffet 
over redaktionens valg af cases til de pro-
blemstillinger. Hensigten er forhåbentlig 
ikke at inspirere læserne til at gå på deltid 
eller forlade folkeskolen? Misforstå mig ikke, 
kritiske øjne på aktuelle problemer såsom 
forældresamarbejde og arbejdspres er altid 
velkomne. Men i min optik bør der også 
være et løsningsorienteret fokus, eftersom 
en stor del af læserne trods alt stadig er 
lærere – på fuld tid. Godt journalistisk hånd-
værk er vel ikke blot at afdække problemer 
og deres værste konsekvenser. Ligger der 
ikke også en forpligtelse til at researche ca-
ses med skoler, der har fundet inspirerende 
løsninger på samarbejdet med forældrene? 
Ligesom det må være muligt at finde lærere, 
der oplever, at deres ledelse formår at skabe 
velafbalancerede arbejdsvilkår.

Jeg håber, at de kommende numre vil 
huske det konstruktive fokus på aktuelle 
problemer og dermed inspirere os fuldtids-
arbejdende lærere til at tage løsninger med 
ud i folkeskolen.

Svar på debatindlæg

Kære Emilie  
Ja, du kan godt have ret i, at hvis man lige 
ser på de to numre af bladet, så er det en 
deprimerende omgang. Men sådan er lærer-
livet jo også for nogle. 

Vores ærinde som medie er ikke hverken 
at »tale skolen op« eller »ned«. Vi forsøger at 
afspejle virkeligheden og omtaler de proble-
mer, som lærere fortæller os om. Men vi vil 
lige så gerne fortælle om de løsninger, der 
findes mange steder i skoleverdenen. For 
eksempel holdt vi en konference om inklusi-
on, hvor vi kun fokuserede på eksempler og 
viden om løsninger. I forhold til forældrene 
har vi i dette blad en artikel, som handler 
om, hvordan en skole arbejder med kom-
munikationen med forældre – som en op-
følgning på artiklen med lærere, der oplever 
forældre, der taler grimt til dem.

Vi har også en lille serie, som hedder 
faglig fornøjelse. Her fortæller lærere om, da 
de gik hjem fra undervisningen med et smil 
på læben. 

Der skal være plads til begge dele. 
Venlig hilsen Hanne Birgitte Jørgensen, 

chefredaktør

Berlinmurens historie
kun 1.498 kr. pr. person
Prisen inkluderer:
- Busrejse Danmark - Berlin t/r med rutebus
- 4 overnatninger på ungdomshotel inkl. morgenmad
- 3-timers guidet cykeltur ”Mauer Tour”
- Entré til Checkpoint Charlie
- Guidet rundvisning i Stasifængslet Hohenschönhausen
- Guidet rundvisning på Olympiastadion

Ring til Tommy eller Sandie og hør mere - 7022 8870 

Tommy Iversen

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

MED FULDT
PROGRAM!

BERLIN
STUDIETUR

Sandie Pedersen

Mødrehjælpen stiller op
for børnefamilier i dit
lokalområde
Vil du være med?

Nu har du muligheden for at blive en 
del af et stærkt og ambitiøst fælles-
skab i en af Mødrehjælpens mange 
lokalforeninger. 

Hjælp os med at sætte retningen 
for lokalforeningens arbejde. 

Læs her, hvordan du kommer i 
gang. 
moedrehjaelpen.dk/forside/vaer-
med/bliv-frivillig/

E001720-0009 p32-33_FS0420_Debat.indd   33 24/02/2020   10.18



T E M A  A . P.  M Ø L L E R  F O N D E N

34 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 2 0

T E K S T :   

A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  

C A R O L I N E  S C H R Ø D E R

 

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

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

Fondsstøttet 
efteruddannelse 
tømmer 
vikarkontoen

D anmarkshistoriens største donation 
til efteruddannelse i folkeskolen 
burde efter den oprindelige plan 
være uddelt på nuværende tids-
punkt. Men i skrivende stund er kun 

godt 670 millioner kroner ud af den såkaldte 
A.P. Møller-milliard blevet bevilget. Fonden 
har konstateret, at folkeskolen ganske enkelt 
ikke har kapacitet til flere efteruddannelses-
projekter.

Det hænger blandt andet sammen med en 
kritik, der ofte rettes mod fondsbevillinger 
til projekter i folkeskolen. Nemlig at fonde 
vægrer sig ved, at bevilgede midler må gå 
til vikardækning, hvis lærere skal af sted på 
efteruddannelse. Når en skole eller kommune 
får penge til at give det pædagogiske persona-
le et fagligt løft, medfølger der kort sagt ofte 
en regning på vikardækning, som skal betales 
af egen lomme.

»Vi er opmærksomme på denne problem-
stilling, og når vi har justeret vores forvent-
ninger til, hvor lang tid fondens arbejde med 
donationen vil komme til at strække sig over, 
så skyldes det blandt andet, at der ligger en 
barriere her«, fortæller sekretariatschef i A.P. 
Møller Fonden Hans Kristian Kristensen.

Alligevel holder fonden fast i, at bevilgede 
midler ikke må anvendes til vikardækning. 
Det er ud fra et princip om »hjælp til selv-
hjælp«, som skal sikre projekternes levedyg-
tighed på lang sigt, lyder forklaringen:

»Det forudsættes, at det som i alle andre 
sektorer i Danmark er arbejdsgiverens ansvar 
at lede og fordele arbejdet og dermed også 
sørge for tid til efteruddannelse. Hertil kom-
mer, at det er væsentligt for fonden, at der er 
et stærkt ejerskab, og at de støttede indsatser 
har tilstrækkelig høj prioritet. Det er forud-
sætningen om egenfinansiering af vikarudgif-
ter også med til at sikre«, siger Hans Kristian 
Kristensen.

Skive Kommune fik fem millioner  
– og betaler halvtreds
I Skive Kommune valgte man at mane til 
besindighed, da A.P. Møller Fondens folke-
skolemilliard blev præsenteret, på trods af 
at kommunen ifølge skole- og dagtilbudschef 
Jens Kvist blev kontaktet af »en urskov af 
konsulenter«.

»De tilbød, at vi mere eller mindre bare 
skulle medunderskrive diverse ansøgninger, 
de allerede havde udarbejdet. Men vi valgte 

Når en skole sender lærere på efteruddannelse for fondsmidler, omfatter 
bevillingen ikke vikardækningen. Folkeskolen ser på to kommuner, der har 
valgt hver deres strategi i jagten på fagfaglig efteruddannelse til lærerne.
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Vi har 20 ekstra 
fuldtidslærer stillinger 
i kommunen, mens 
projektet kører.
Leif Primdahl,
formand for Skiveegnens Lærerforening 
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i stedet selv at udarbejde en strategi, så vi 
søgte penge til det, der ville gøre den største 
forskel for os«, siger han.

Valget faldt på opkvalificering af lærerne 
til undervisningskompetence, selv om det 
ifølge skole- og dagtilbudschefen er den aller-
dyreste måde at efteruddanne på – netop på 
grund af høje udgifter til vikardækning.

»Vi havde nogle ikkeprangende tal i for-
hold til vores undervisningskompetencegrad. 
Vores tal på den front var ikke prangende, så 
det gav bedst mening«, siger Jens Kvist.

I perioden 2015-2020 har Skive Kommune 
modtaget fem millioner kroner fra A.P. Møl-
ler Fonden til et projekt, der videreuddanner 
230 af kommunens lærere til at have formel 
linjefagskompetence i de fag, som de under-
viser i. Lærere under efteruddannelse i store 
fag er væk fra skolen to dage om ugen i et helt 
skoleår – og en enkelt dag om ugen, når der 
efteruddannes i små linjefag. Fondsmidlerne 
betaler for selve kurserne, mens kommunen 
betaler for vikardækningen imens.

Sammenlagt har efteruddannelsesindsat-
sen indtil videre kostet cirka 50 millioner kro-
ner, altså ti gange så meget som bevillingen. 
Kommunen har dog udarbejdet en strategi, 
så den enkelte skoles budget belastes mindst 
muligt.

»Vi har oprettet en central pulje af alle 
vores kompetenceudviklingsmidler og lavet 
en ordning, hvor vi. hvis en skole sender en 

lærer på én dags kompetenceudvikling om 
ugen, sender en femtedel af årsværket ud til 
skolen i resurser«, fortæller Jens Kvist.

»På den måde kan efteruddannelsen indgå 
i fagfordelingen, så der ikke kommer midler-
tidige vikarer ind. I store fag som matematik 
og dansk har undervisningen i en klasse dog 
måttet deles mellem to lærere. Samtidig er 
skolerne skånet for store vikardækningsudgif-
ter. Det har været meget vigtigt for, at vores 
plan kunne lykkes, at skolerne har incitament 
til at sende folk af sted«, siger skole- og dagtil-
budschefen.

Formand for Skiveegnens Lærerforening 
Leif Primdahl er meget tilfreds med projektet. 
Han understreger, at det har været vigtigt for 
indsatsen, at skolerne har fået fuld kompensa-
tion til at ansætte en vikar for de lærere, der 
er på efteruddannelse, så kollegaerne ikke 
har skullet løbe stærkere:

»I hvert fald i princippet. Har man kun 
én lærer af sted i et mindre fag, bliver skolen 
godtgjort med en femtedel lærerstilling, og 
hvordan skaffer man lige sådan en? Men på 
de store skoler har det fungeret upåklageligt 
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Selv om man prøver at være kreativ 
omkring vikardækning, kan det ikke 
undgås, at folk skal løbe stærkere.
Annette van Buren,
formand for Sønderborg Lærerkreds

ORDBLINDE OG IT-KONFERENCEN 2020
Hvordan inkluderer I ordblinde elever med

læse- og skriveteknologi på jeres skole
og i jeres kommune?

Kom og hør om forskning og praksiserfaringer d. 16. april 2020 i Middelfart
Eller deltag på et af vores kurser målrettet grundskolen 

Læs mere på www.au.dk/rsc-kurser 

RÅDGIVNINGS- OG STØTTECENTRET            

AARHUS 
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og har gjort, at vi har 20 ekstra fuldtidslærer-
stillinger i kommunen, mens projektet kører«. 

Sønderborg satser på vejledere
Også i Sønderborg Kommune har man måt-
tet sende lærere af sted på efteruddannelse 
for at leve op til folkeskolereformens krav 
om kompetencedækning. Sideløbende har 
kommunen valgt en anden strategi i jagten på 
fondsmidler til at give kommunens lærere et 
fagligt løft.

Sønderborg Kommune har modtaget godt 
fire millioner kroner af A.P. Møller Fonden til 
uddannelse og efteruddannelse af 155 faglige 
vejledere. På den måde mener kommunen, at 
den kan bringe efteruddannelsen af lærerne 
så tæt på deres daglige praksis som overho-
vedet muligt, fortæller leder af projektet Vi-
densBy Sønderborg Maj Britt Andreasen.

»Det mener vi, at man sikrer bedst ved at 
have nogle faglige fyrtårne på skolerne, som 
har kompetencer og tid til at være sparrings-
partnere for lærerne«, fortæller hun.

Hos den lokale lærerkreds mener formand 
Annette van Buren, at ideen med projektet 
er god, men at det er svært at realisere de 

Kommunen har valgt udelukkende at ud-
danne faglige vejledere, der er udpeget af 
skolelederne blandt skolernes eksisterende 
personale. Alle vejledere har fået et diplom-
modul i faglig vejledning, mens vejledere i 
matematik og dansk har fået yderligere et 
diplommodul.

Som en del af A.P. Møller-projektet er der 
desuden etableret erfaringsudvekslingsnet-
værk for vejlederne på tværs af kommunens 
skoler. Projektlederen understreger, at vejle-
derne har fået allokeret en pulje tid, som de 
skal bruge på vejlederopgaven:

»Men for os at se er det en kulturændring 
og en proces, der tager tid. Vi har fra start set 
det som en fire-femårsplan, hvor vi hvert år 
skal lægge noget på. Både på de opgaver, der 
ligger i vejlederrollen, og på kulturen ude på 
skolerne for at bruge vejlederne«, fortæller 
Maj Britt Andreasen og fortsætter:

»Vejlederne siger selv, at de oplever en æn-
dring fra, at de i starten selv skulle banke på 
hos kollegaerne, til at kollegaerne nu i højere 
grad selv efterspørger vejledningen«. 
abr@folkeskolen.dk, csc@folkeskolen.dk

Hvad er pengene gået til? Se tidligere 
artikler om A.P. Møller Fondens penge 
til folkeskolen på folkeskolen.dk/fonde

gode intentioner ude på skolerne. Hun peger 
på vikardækning som følge af kravet om øget 
kompetencedækning som et benspænd for 
projektet.

»Det har betydet, at mange skoler har 
skullet efteruddanne deres lærere i linjefag 
og derudover også har skullet sende folk på 
vejlederkurser. Det har drænet skolerne i en 
grad, som vi aldrig har set før. Selv om man 
prøver at være kreativ omkring vikardækning, 
kan det ikke undgås, at folk skal løbe stær-
kere. Det er en skidt cocktail. Også selv om 
intentionerne ikke fejler noget som helst«, 
siger hun.

At lærerne er pressede på tid, gør det 
sværere for de nyuddannede vejledere at få 
fodfæste ude på skolerne, mener den lokale 
lærerformand.

»Lærerne skal lukke en kollega ind i 
undervisningen og modtage sparring efter-
følgende, og tiden til at gøre det er ikke i til-
strækkelig grad til stede. Vejlederne risikerer 
at ende som fyldet i en sandwich mellem for-
ventninger til deres rolle og den virkelighed, 
der møder dem ude på skolerne«, siger An-
nette van Buren.
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Læs mere på: synoptik-fonden.dk/projekter/projekt-barnets-syn/

Find undervisningsmaterialet her:  
nivaagaard.dk/kommende/

Luk øjnene op 
for barnets syn
Nogle børn i indskolingen, der 
har problemer med deres syn, 
bliver ikke opdaget. Det er 
tilfældet for to ud af tre fem-
syvårige med behov for bril-
ler, viser et forskningsprojekt 
på Sjællands Universitetsho-
spital, finansieret af Synoptik-
Fonden. Dårligt syn kan føre 
til koncentrationsbesvær og 
læsevanskeligheder for de 
mindste i skolen, og derfor 
har Synoptik-Fonden lanceret 
en kampagne, der skal gøre 
det lettere for lærere, pæda-

goger, sundhedsplejersker og 
forældre at spotte elever med 
synsvanskeligheder. Som led 
i kampagnen sendes plakater 
ud til alle folkeskoler med ni 
kvalificerede tegn på, at et 
barn har synsproblemer, med 
håb om at komme det dårlige 
syn til livs.

En hyldest til naturen:
Oplev ny Scherfig-udstilling 

Sæt eleverne fri i Kids’ City

Fantasien bar Hans Scherfig langt. Selvom for-
fatteren og maleren aldrig selv oplevede jungle 
eller savanne, får hans skildringer af eksotiske 
naturområder frit løb. Hvad enten det indebæ-
rer fredfyldte, planteædende dyr eller naturens 
skinbarlige grusomhed. Det kan børn og ældre 
nu opleve, da Nivaagaards Malerisamling invi-
terer til særudstillingen »Hans Scherfig. Myter 

og drømme«. Det er ti år siden, at man sidst 
kunne opleve en større udstilling med Scher-
figs værker på Arken, men nu er der mulighed 
for at tage eleverne med til en særudstilling, 
hvor der kan bliver diskuteret biodiversitet og 
bevaring af naturen. Særudstillingen varer ind-
til den 7. juni, og grupper på over ti personer 
kommer ind for 60 kroner per person.

Læs mere: dac.dk/udstillinger/kids-city/

Hvordan har København i dag opnået 
status som en af de bedste storbyer at 
bo i? Og hvordan forbereder man sig 
på, at der inden for ti år forventes at 
komme godt 18.000 flere 0-15-årige 
til byen? Det og meget mere kan man 
få svar på, hvis man besøger udstillin-
gen »Kids’ City«, som Dansk Arkitektur 
Center slår dørene op for i perioden 7. 
februar til 10. maj 2020. Ved at rutsje 
ned ad en miniatureudgave af Bjarke 
Ingels’ Amager Bakke kan børn blive 
klogere på byen gennem leg og akti-
vitet. Der er gratis adgang for børn og 
unge i alderen 0-17, mens en voksen-
billet koster godt 100 kroner.

Foto: Lam
berths Forlag

Foto: Synoptik-Fonden

Foto: Dansk Arkitektur Center

VERDEN OMKRING OS
Hent undervisningsmaterialer til folkeskolen på Udenrigsministeriets 
undervisningsportal www.u-web.dk

Find fi lm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter 
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.
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Nogle billedkunstlærere er usikre på, hvordan de skal håndtere det nye 
obligatoriske valgfag. For hvordan giver man karakter for et personligt udtryk? 
En flok lærere har etableret en tænketank for at imødegå usikkerheden.

» Vi er fælles om 
det, vi ikke ved« 

lærere, som ikke specifikt er uddannet til at 
undervise udskolingselever og føre dem til 
eksamen«, fortæller Kirstine Thrane. »Det ved 
jeg, fordi jeg også underviser på læreruddan-
nelsen, og jeg kunne se, at der ikke var nogen 
steder, hvor de her lærere var blevet klædt 
på til opgaven. Der er nogle folk, som bliver 
kastet lige ud i det her med begge ben«.

Det viste sig hurtigt, at masser af billed-
kunstlærere følte sig ladt i stikken med den 
nye opgave. Så Kirstine Thrane fik lærerne 
Maria Kruse og Maria Borum Poulsen fra 

Sidste sommer skrev Kirstine Thrane, koor-
dinator for billedkunst hos Praktisk-Musisk 
Kompetencecenter i København, et opslag på 
folkeskolen.dk/billedkunst, hvor hun efterly-
ste billedkunstlærere, som ville være med i en 
tænketank. Baggrunden var den usikkerhed, 
hun oplevede, at mange billedkunstlærere 
havde, over for at skulle føre elever til eksa-
men, ovenikøbet i en eksamensform, som på 
det tidspunkt ikke var fastlagt.

»Fra min post her i kompetencecentret 
kunne jeg se, at vi kom til at stå med en række 

T E K S T :  

S T I N E  G R Y N B E R G 

 

F O T O :  

T H O M A S  A R N B O
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET
Billedkunstnetværket er et community for alle, 
der underviser i eller interesserer sig for faget. I 
netværket får du artikler og ny viden om dit fag, 
ligesom du kan dele holdninger og erfaringer 
med de 1.412 andre, der allerede er tilmeldt. 

folkeskolen.dk/billedkunst

Bagsværd Kostskole og Gymnasium med på 
ideen, og de fik samlet et hold med 12-15 læ-
rere på tværs af skoler og kommunegrænser i 
hovedstadsområdet. 

»Ingen af os har specielle forudsætninger«, 
forklarer Maria Kruse. »Vi mødes på lige fod, 
og vi er alle sammen lige famlende i forhold 
til denne her nye eksamensform. Så det er 
ikke sådan, at jeg stiller mig op og siger: ’Jeg 
ved meget mere end jer’. Det er mere en for-
ståelse af, at vi er i samme båd: ’Lad os hjælpe 
hinanden’«.

Fælles ideudvikling
Gruppen blev enige om, at det bedste, de 
kunne gøre for hinanden, var at udvikle under-
visningsforløb og årsplaner sammen. Så en grå 
tirsdag eftermiddag i januar sad syv af tænke-
tankens medlemmer på lærerværelset på Bag-
sværd Skole og ideudviklede over temaer som 
rejse, lykke og barndom. Hvis man skal dømme 
efter antallet af ideer, der bliver udvekslet i 
tænketanken, er kreativiteten lige så stor som 
behovet for at tale fag med ligesindede.

»Jeg suuuger til mig«, griner Britt Sønder-
have fra Søborg Skole. Hun er endnu ved at 
uddanne sig til lærer og er en af dem, der 
føler sig kastet ud i det nye fag, da hun ved 
siden af lærerstudiet har nogle timer som 
billedkunstlærer. Flere i gruppen har da 
heller ingen at sparre med på deres skole, 
fortæller Maria Kruse.

»Det kan jo let være sådan, at man er 
den eneste på sin skole, der underviser i 
billedkunst i udskolingen. Jeg er heldig, at vi 
er to på min skole, som underviser i udsko-
lingen. Hvis vi ikke var det, ville jeg virkelig 
føle mig nøgen. Undervisningen i udskolin-
gen skal have en meget mere reflekterende 
del, og hvordan får man det med? Der er et 
spring, man skal foretage. Det er rart at se, 
hvordan andre klarer den del«, siger hun.

Den frygtede eksamen
Efter en lille times arbejde med under-
visningsforløbene går tænketanken igen i 
plenum for at fremlægge for hinanden. De 
har diskuteret udtryksformer som mapping, 
plakater og kukkasser og talt om, hvordan 
de kan arbejde med det potentielt angstpro-
vokerende for elever, når de skal udstille 
deres produkter ved eksamen.

»I skal huske at lægge jeres forløb ud i 
vores Facebook-gruppe«, minder Maria Bo-
rum Poulsen dem om, inden flokken rejser 
sig for at aflægge Bagsværd Skoles billed-
kunstlokale et hurtigt besøg. »Næste gang 
skal vi udarbejde årsplaner, og vi skal også 
have talt om karaktergivning«.

»Godt!« udbryder Britt Sønderhave. »Jeg 
har endnu aldrig givet en karakter i mit liv!« 
Så går snakken om, hvordan man giver ka-
rakterer for kreative udfoldelser.

Hverken Maria Kruse, hendes kollega Ma-
ria Borum Poulsen eller nogen af de andre 
deltagere i tænketanken får løn for de timer, 
de bruger på møderne. Af samme grund har 
de kun planlagt at mødes to gange til, inden 
deres elever skal til eksamen i 2021, og de to 
tovholdere kører en stram mødedisciplin.

»Det skal være udbytterigt, ellers kan det 
være lige meget«, siger Maria Kruse. 

Tænketankens oprindelige initiativtager, 
Kirstine Thrane fra Praktisk-Musisk Kompeten-
cecenter i København, har større planer for 
det videre arbejde. Billedkunst har ikke noget 
forskningsmiljø som andre af folkeskolens fag, 
så valgfaget bliver i høj grad udviklet, samtidig 
med at det bliver udrullet, er hendes oplevelse.

»Vi mangler i den grad, at nogle dokumen-
terer de erfaringer, der lige nu bliver gjort 
rundtomkring. Jeg drømmer om, at der bliver 
etableret tænketanke som denne her over 
hele landet. Så kan vi på et tidspunkt mødes 
til en konference og sammen dele vores erfa-
ringer«, siger Kirstine Thrane. 
mjh@folkeskolen.dk

Da tænketankens medlemmer kommer 
ind i billedkunstlokalet, går Britt 
Sønderhave i gang med at tage billeder 
af elevernes projekter. Lidt ekstra 
inspiration til sin egen undervisning.

TRE GODE RÅD  
TIL EN TÆNKETANK 
1   Stil krav til deltagerne. Det er okay at kræve, 

at deltagerne i din tænketank hjemmefra har 
sat sig ind i for eksempel læseplan og eksa-
mensform. Hvis ikke deltagerne selv sørger 
for at have styr på den slags formalia, ender 
møderne let med at komme til at handle om 
det frem for udvikling af årsplaner og under-
visningsforløb.

2   Styr mødet stramt. Sørg for at sende dags-
orden ud, så deltagerne ved, hvad mødet i 
tænketanken skal handle om. Sæt tid af til de 
enkelte punkter, og hold tidsplanen. Når delta-
gerne først er inspirerede, kan de snakke længe 
om små detaljer, og så kan tiden hurtigt blive 
overskredet.

3   Vær åbne og del viden. Ikke alle vil kunne 
komme til alle møder, men vil stadig kunne 
have glæde af mødernes resultater. Gør dem 
tilgængelige, for eksempel i en gruppe på et 
socialt medie. 

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

Tog, bus eller fly
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London | Fly | 5 dg/4 nt. ...........
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Køb hos BENNS og få:
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BLOGS
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(Selv)portræt  
på flere måder

 
Forleden ryddede jeg op på min computer og fandt en mappe med 

forskellige portrætter fra billedkunstundervisningen på læreruddannelsen.

➊  Illustrationen stammer fra 
min tid på læreruddannelsen, 
hvor havde billedkunst som 
linjefag. Til en af de første 
mødegange bad underviseren 
os studerende om at med-
bringe en række genstande, 
som fortalte noget om os selv. 
På denne måde lærte vi noget 
om at udtrykke os ved hjælp 
af konkrete genstande, men 
ikke mindst lærte vi noget om 
hinanden.

➋  Her er der tale om en elevteg-
ning. I et forløb i min under-
visningspraktik i indskolingen 
arbejdede vi med at tegne 
ansigter – ikke portrætter, 
men forskellige ansigter som 
for eksempel forskellen på at 
tegne drenge og piger. En af 
eleverne tegnede en tegning af 
mig. Meget rammende og med 
fine elementer af portrætlig-
hed. Selv om proportionerne 
ikke er korrekte (blandt andet 
er underansigtet for stort), og 
næsen er gengivet som en om-
vendt trekant, så er deltaljer 
som briller, bakkenbarter og 
skægstubbe spot on.

➌    Dette portræt lavede jeg også 
på billedkunstholdet på lærer-
uddannelsen. Før jeg startede 
på lærerstudiet, arbejdede jeg 
i mange år som bladtegner, 
hvorfra man især har fokus på 
personernes funktion. Dette 
dobbeltportræt er et forsøg 
på at fange dette – begge teg-
ninger skal hver for sig kunne 
indgå i en given kontekst. Jeg 
er især glad for det til venstre, 
som skal illustrere Helle Thor-
nings exit fra Statsministeriet. 
Tegningen til højre er et mere 
formelt portræt stadig af Helle 
Thorning som statsminister 
(hendes funktion) og ikke som 

privatperson.
➌    Endelig et helt naturalistisk 

portræt – fotografiet taget 
af mig selv i et spejl. Det kan 
godt være, at det ligner mig, 
i hvert tilfælde som jeg så ud, 
da fotoet blev taget for nogle 
år siden – men jeg synes ikke, 
at det er nær så interessant 
eller siger ret meget om 
mig sammenlignet med for 
eksempel elevtegningen eller 
opstillingen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

›  JAN THRANE 
UDDANNET FOLKESKOLELÆRER 
INDLÆG PÅ BLOGGEN:  
JAN THRANES TEGNEBLOG

folkeskolen.dk/fag

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

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Netværket har også artikler om 
faget, anmeldelser af læremidler  
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/billedkunst

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Billedkunst 
sga@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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BILLEDKUNST
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Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Netværket har også artikler om 
faget, anmeldelser af læremidler  
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/billedkunst

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Billedkunst 
sga@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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»Hav mod til at bruge din forstand«. Oskar Negt gentager oplysningsfilosoffernes gamle  
slagord og forklarer, hvorfor dannelse og demokrati hænger nøje sammen i en verden, som er 
truet af driftsøkonomisk imperialisme, herunder let målbare læringsmål.

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»Dannelse og demokrati« er en montage af den 
tyske filosof og sociolog Oskar Negts tekster om 
netop dannelse og demokrati. Teksterne er udvalgt 
i samarbejde med Negt selv, og bogen understre-
ger vigtigheden af demokratisk læring i det mo-
derne samfund. Den slår fast, at dannelse er eksi-
stentielt for demokratiet. Bogen er forsynet med 
et udsædvanligt godt opsamlende efterskrift af 
Karen Sonne Jakobsen og Birger Steen Nilesen.

Oskar Negts udgangspunkt er ganske klart og 
unuanceret: Hvad skal der til, for at den nødven-
dige omformning af samfundet i retning af et fre-
deligt, bæredygtigt, socialt retfærdigt og kulturelt 
rigt samfund kan finde sted? Det er befriende klart 
allerede i begyndelsen af bogen, at det er dette 
spørgsmål, bogen sigter mod at besvare. Negt to-
ner rent flag, han er ude i et dannelsesærinde, og 
mennesket er i centrum.

»Dannelse og demokrati« udmærker sig i det 
hele taget ved at være meget klar i mælet, når det 
drejer sig om formålet med bogen. Dannelse er for-
udsætningen for det moderne menneskes orien-
teringsmulighed. Dannelse er uomgængeligt, hvis 
samfundet skal forblive et fællesvæsen og ikke 

forvandles til et profitmaksimerende aktieselskab. 
Negt hylder demokratiet, mens han samtidig un-
derstreger, at demokrati er den eneste styreform, 
som skal læres – ovenikøbet skal denne læring 
finde sted kontinuerligt hele – hele – livet.

Læring er sammen med dannelse bogens om-
drejningspunkt. Negt understreger, at læringen 
ikke må reduceres til funktionalisering og kvalifi-
kation, sådan som han mener, Bologna-processen 
har gjort, men at læring netop må gøre det til et 
mål også at indeholde læring af viden, som ikke 
umiddelbart kan omsættes til anvendelse. 

Negt opstiller en modsætning mellem videns-
samfundet og det vidende samfund. Udfordringen 
er, at viden er statusskabende med alt sit indhold 
af målbar, kvantificerbar og anvendelig viden, men 
at det vidende samfund har brug for refleksions- 
og forestillingsevner, som fremmer erkendelses-
kompetencen, og som er absolut nødvendigt for 
samfundet, men som ikke kan kvantificeres og 
måles. Når vi lader den driftsøkonomiske rationali-
tet styre, og studerende bliver til kunder, og insti-
tutionerne omdefineres, så omdefineres værdier 
også. Faren er, at uden dannelsen, den sociologiske 
fantasi og forestillingsevne mister samfundet sin 
sammenhæng og mennesket sin orienteringsevne.

Foto: iStock

Dannelse og demokrati 

•  Oskar Negt 
•  269 kroner
•  199 sider
•  Frydenlund

D A N N E L S E

Grib  
dannelsen,  
og vær ikke 
bange for at 
bruge den
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○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Vi, der arbejder fagprofessionelt med børn 
og unge, ved, at det er i barndommen, at 
grundlaget for senere fællesskab og identi-
tet bliver lagt. Men livet byder nogle gange 
på nogle udfordringer, hvor de, som skulle 
give barnet det tilhørsforhold og den tryg-
hed, som en optimal opvækst fordrer, ikke 
har den mulighed. Så træder barnet ind og 
bliver den ansvarlige »voksne« for familiens 
trivsel og sammenhængskraft.

I »Samtaler med unge pårørende« får 
vi et indblik i, hvad det vil sige at miste en 
forælder, at have en mor eller far med al-
vorlig fysisk eller psykisk sygdom, misbrug 
og andre udfordringer – en forælder, der 
sidder i fængsel eller er i krig.

Der er tidligere udgivet monografier, 
hvor hvert af de opremsede emner er blevet 
behandlet, men det nye er, at der her bliver 
set på de mellemmenneskelige fællestræk, 
som børnene oplever. Det er en bog, der 

Små skuldre, der skal  
bære alt for meget

Ny bog fortæller om det fællesmenneskelige i  
de udfordringer, børn har, når far eller mor 

rammes alvorligt af livet. 

Samtaler med unge 
pårørende

•  Ingelise Nordenhof
•  350 kroner
•  276 sider
•  Akademisk Forlag

T R I V S E L

Dannelsen er opbygning af forråd og er for-
udsætningen for sammenhængen i samfundet. 
Sammenhængen er ikke blot en kombinationstek-
nik, men en tænkemåde. Dannelsen er fundamen-
tet for den kritiske sans, som kan problematisere 
alt og anfægte dogmatiske positioner, og uden 
dannelsen kan mennesket næppe realisere sin 
evne til frihed. En af Negts pointer er nemlig, at 
mennesket ikke er frit, men har en evne til frihed.

»Dannelse og demokrati« er således endnu en 
kritisk stemme i koret af kritikere af det, som her 
så smukt kaldes driftsøkonomisk imperialisme. 
Man kunne også kalde det læringsmålstyranni, 
regnearkstænkning, djøfisering, eller hvad man el-
lers hælder til. I hvert fald kritiserer Negt grundigt 
samfundets tilsyneladende uhensigtsmæssige og 
kortsigtede hyldest af det målbare. Negts bog er 
en grundbog i demokratisk dannelsestænkning, et 
forsvar for sansernes rigdom og et angreb på en 
for overdreven fascination af forstandens rigdom. 
Uden forestillingsevnen mister forstanden sin 
synskraft, hævder Negt. Det er vigtige pointer.

Negt er stærkt optaget af uddannelsessyste-
met og arbejdsmarkedet. Arbejde og læring er 
grundlæggende kategorier for den borgerlige civili-
sation, siger han, og derfor har bogen også henvis-
ninger til konkrete udmøntninger af tendenser på 
arbejdsmarkedet. Men »Dannelse og demokrati« er 
først og fremmest en filosofisk bog. 

Til tider sætter det lange hår sig fast i den bør-
ste, Negt bruger til at udrede de grundlæggende 
filosofiske tanker om vores samfund med, og den 
fortaber sig for en stund i tankegymnastik. Men en 
vigtig bog i et samfund, som higer efter at måle 
værdien af hvert åndedrag og glemmer, at demo-
kratisk læring, kritisk sans og skepticisme ikke 
bare sådan lige lader sig sætte på formel.  

også handler om, hvordan man som lærer 
kan give den professionelle støtte til et 
barn, så det bliver i stand til at mestre livet.

Det interessante er dog, at mange sko-
lepsykologer – uden at vide det – gør si-
tuationerne værre, netop fordi de ikke lytter 
godt nok til, hvad børnene fortæller, og slet 
ikke ser de resurser og de erfaringer, som 
børnene har. Svend Brinkmann citeres for, 
at børn bliver sygeliggjort for noget, der i 
virkeligheden er et livsvilkår, og at vi skal 
blive bedre til at se på børnenes resurser 
i stedet for manglerne. Omvendt er der 
også eksempler på, at de fagprofessionelle 
glemmer at se børnene og ikke spørger ind 
til, hvordan de har det.

I virkeligheden er det så såre simpelt. Vi 
skal som professionelle vise, at vi er der for 
børnene, at vi er den rolige og trygge klippe, 
de kan komme til. At vi er dem, der giver et 
knus, et smil og en lille snak om hverdags-
livet, sådan som det er på godt og ondt. Og 
at vi lytter til, hvad børnene selv efterspør-
ger af praktisk hjælp.

Bogens to hoveddele supplerer hinan-
den på fornemste vis. Den første del er bør-
nenes fortællinger, og den anden del er for-
tællinger om, hvordan vi kan gå ind og tale 
professionelt med børn, unge og forældre. 
Altså først et syn indefra og dernæst et syn 
udefra, så vi lærer at hjælpe uden at begå 
overgreb eller svigte.

Det er i det hele taget den slags bøger, 
vi altid sukker efter, når vi står i en situa-
tion, hvor vi skal tale ordentligt med de 
børn, som vi er blevet sat til at skulle være 
noget for. En bog, jeg vil anbefale som et 
råb om, at vi skal huske vores menneske-
lighed, være til stede, give tid, ro og rum. 
Og spar mig for alle de psykologiserende, 
selvkredsende samtaler. Gå ud i verden og 
vær der for dem, der har brug for det. Så de 
mindste skuldre ikke skal bære alt for store 
byrder. Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/1564869

Uden dannelse, den sociologiske 
fantasi og forestillingsevne  

mister samfundet sin sammen-
hæng og mennesket sin  

orienteringsevne.
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Svømmevinger  
til bachelorprojektet

○ ANMELDT AF: THORKILD THEJSEN

Lærere i folkeskolen skal kunne undersøge og analy-
sere egen og andres praksis, og de skal kunne hente 
viden og inspiration i teori og forskning om undervis-
ning og dannelse. I professionsbachelorprojektet skal 
den lærerstuderende derfor vise, at hun kan bruge 
alt det, hun har tilegnet sig i løbet af studietiden. 
Bachelorprojektet er ikke en eksamen i undervis-
ningsfagene eller i lærernes grundfaglighed, og det 
er heller ikke en udvidet praktikeksamen. Det er det 
hele på én gang. Det handler denne lille bog om.

På godt 200 sider kommer syv erfarne under-
visere fra læreruddannelsen med oplysninger og 
råd om alt fra lovgrundlag og styredokumenter til 
kildeanvendelse og tips om mundtlig eksamen. 
Forfatterne gennemgår systematisk, hvordan man 
kan skrive indledning, problemformulering, læse-
vejledning, metode-, forsknings- og teoriafsnit. Og 
meget mere. Det gøres solidt og grundigt.

De formelle rammer bliver angivet, hvor det er 
nødvendigt, men bogens styrke er, at der gives råd 
om, hvad man som studerende bør overveje og tage 
højde for undervejs. Hvad der kan opstå af vanske-
ligheder, og hvad man kan gøre ved dem.

Flere kapiteloverskrifter begynder med ordene 
»Hvordan skriver du …«. Jeg ville have foretrukket, 
at der havde været fokus på, hvordan man arbejder 
med bachelorprojektet, ikke kun på hvordan man 
skriver det. Det er ikke en ligegyldig sproglig forskel. 
Skriveprocessen er vigtig, men den er kun en del af 
arbejdet med projektet. Observationer og interview, 
arbejde med undersøgelse og analyser er meget 
mere end at skrive. I et par kapitler smutter ordet 
»opgave« også ind i stedet for »projekt«. En opgave 
er noget, der skal klares. Overstås. Det er bachelor-
projektet selvfølgelig også – ligesom uddannelsens 
mange andre modulopgaver, der skal afleveres for at 
dokumentere, at nu er der ikke mere at komme efter.

Men hvis man som studerende arbejder bevidst 
og langsigtet med bachelorprojektet, kan det blive 
meget mere end den afsluttende eksamensopgave. 
Så kan det blive et projekt, hvor man nysgerrigt un-

dersøger, hvad det er, der sker ude i skolens urene, 
spændende og besværlige virkelighed. Så man bli-
ver lærerfagligt bedre klædt på til at komme derud.

Den 25.000 ord lange bekendtgørelse om læ-
reruddannelsen kan gøre en ret forpustet, men for-
målet er klart. Det er, »at den studerende gennem 
uddannelsen tilegner sig viden og de færdigheder, 
der er forudsætningen for at kunne virke som fag-
lig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den 
danske folkeskole i henhold til folkeskolens formål, 
jævnfør folkeskolelovens paragraf 1«. Det eneste, 
der generer mig i det formål, er det lille ord »de«. 
Tilegne sig »de færdigheder«, står der. Det er vig-
tigt at tilegne sig færdigheder, men det er forkert at 
tro, at lærernes færdigheder kan defineres præcist 
som »de færdigheder«.

Der er brug for nuancerede og præcise be-
skrivelser af, hvad der er observeret ud fra hvilke 
kriterier. Og de studerende skal fremlægge deres 
iagttagelser, analyser og konklusioner med klart 
definerede begreber. Det er for mig udtryk for solidt 
akademisk arbejde. Det bliver ikke bedre af at blive 
pakket ind i besværgende plasticsprog.

Men samlet set er det en rigtig god håndbog 
med et godt stikordsregister og en fin litteraturli-
ste. Hvis den studerende har været aktiv på studiet 
og følger forfatternes mange råd, kan det ikke gå 
helt galt med bachelorprojektet. 

Bachelorprojektet i 
læreruddannelsen 

•  Redigeret af  
Søren Pjengaard

•  275 kroner

•  208 sider

•  Hans Reitzels Forlag

B A C H E L O R O P G A V E N

En lille håndbog giver gode råd – til både studerende og vejledere  
– om arbejdet med læreruddannelsens afsluttende projekt.

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/ 1502869

På godt 200 sider kommer 
syv erfarne undervisere 

fra læreruddannelsen med 
oplysninger og råd om alt fra 

lovgrundlag og styredokumenter 
til kildeanvendelse og tips om 

mundtlig eksamen.

folkeskolen.dk/fag

LÆRER- 
STUDERENDE

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

På det nye netværk deler lærerstuderende 
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den 
nyeste forskning, anmeldelser og artikler om 
læreruddannelse og studieliv.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/lærerstuderende

Sebastian Bjerril, ansvarlig for det  
faglige netværk Lærerstuderende  
bje@folkeskolen.dk 

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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LÆRER- 
STUDERENDE

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

På det nye netværk deler lærerstuderende 
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den 
nyeste forskning, anmeldelser og artikler om 
læreruddannelse og studieliv.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/lærerstuderende

Sebastian Bjerril, ansvarlig for det  
faglige netværk Lærerstuderende  
bje@folkeskolen.dk 

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020
Nummer 5: Mandag den 2. marts 2020 kl. 12
Nummer 6: Mandag den 16. marts 2020 kl. 12
Nummer 7: Mandag den 30. marts 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

I Lejre Kommune ønsker vi at styrke vores børn og 
unges digitale dannelse. Vi vil opnå et fundament 
af viden og kompetencer, der motiverer eleverne til 
at arbejde innovativt med nye teknologier både i og 
uden for skolen.

Lejre Kommune har ansøgt og fået bevilliget midler 
fra Villum Fonden til et treårigt makerspace projekt.
Lejre Kommunes skolevæsen ønsker, at makerspa-
ces skal have en central plads i den fortsatte skole-
udvikling i kommunen. Makerspaces skal være med 
til at underbygge den teknologiske forståelse og de 
innovative processer i skoledagen, og derigennem 
motivere og selvstændiggøre eleverne, så de udvik-
ler kompetencer, som de tager med sig ud i livet.

Til makerspace projektet søger vi en koordinator, 
der har base i Lejre Kommunes Center for Børn og 
Læring. Din primære opgave bliver at understøtte 
opbygningen af skolernes lokale makerspaces samt 
planlægge og koordinere kompetenceudviklingen af 
skolernes makerspace undervisere. Vi samarbejder 
med Professionshøjskolen Absalon om projektet.

• Du har stærke pædagogiske kompetencer, og så
 er du god til selvstændigt at koordinere forskel- 
 lige og forskelligartede aktiviteter.

• Du har projekterfaring med kompetenceud-  
 vikling og udvikling af forandringer på uddannel- 
 sesinstitutioner.

• Du er nysgerrig og holder dig ajour i forhold til
 trends og udvikling inden for temaer som
 makerspaces, teknologiforståelse og design-
 tilgange.

• Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende,   
 men du har et stærkt didaktisk fundament   
 og teknologisk interesse - gerne koblet med   
 teknisk flair.

Har vi vakt din interesse?  
Så læs hele stillingsopslaget og søg 
stillingen på www.lejre.dk/job

Projektkoordinator til makerspaces 
som læringslaboratorier

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Fløng Skole, 2640 Hedehusene

Ambitiøs, åben og vedholdende skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2020

Kvik-nr. 79084492

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Genopslag – helhedsleder til Fasters Børn

§ Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2020

Kvik-nr. 79097037

Borgerskolen, 2630 Taastrup

Inddragende og tillidsfuld skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2020

Kvik-nr. 79360642

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Naturfagslærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2020

Kvik-nr. 78811628

Fjordskolen, 4070 Kirke Hyllinge

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 29. feb. 2020

Kvik-nr. 79138817

Ida Holsts Skole, 5700 Svendborg

Dansk- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 29. feb. 2020

Kvik-nr. 79140070

Freinetskolen, 2500 Valby

Dansklærer i overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2020

Kvik-nr. 79140412

Vi søger fra skoleåret 20/21 en lærer til at undervise i faget mate-
matik - gerne i indskolingen. Du vil også komme til at undervise i 
andre af skolens fag, men her kommer det an på, hvilke fagkombi-
nationer du kommer med.

Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det 
vigtigste for os, men det er vigtigt, at du ønsker at indgå i et stærkt 
team med skolens øvrige lærere og vil bidrage til yderligere udvik-
ling og nytænkning af undervisningen. På skolen har alle elever 
fra 4.kl - 9.kl en MacBook og fra 1.kl - 3.kl en iPad, og vi anvender 
i høj grad webbaserede undervisningsportaler, men anvender 
selvfølgelig også mange andre uv-materialer. 

Vi har som kernevædier - nærvær, engagement og faglighed. Du 
kan også besøge vores hjemmeside og se/læse lidt mere om os 
på - www.privatskolen.nu 
Vi nyder og udnytter den lille skoles dynamik og privilegier, hvor vi 
sammen med de 240 elever og deres forældre har en skole, hvor 
vi respektfuldt, omsorgsfuldt og i en god tone samarbejder om at 
være en god skole, hvilket vores ry også bekræfter. 

Har dette vakt din interesse så skriv en ansøgning til os på:  
rn@privatskolen.nu eller ring til skoleleder René Thorup på 5614 
1056. 

Ansøgningsfristen er den 15-03-20, og ansættelsen vil ske efter 
gældende overenskomst. Læs hele stillingsopslaget på 
www.lærerjob.sk

Lærer søges til Køge Bugt Privatskole

Møllebjerg 17
2680 Solrød Strand
Tlf. 5614 1056 

Vor Frue Skole i Næstved søger
lærer på fuld tid
Vor Frue Skole søger en lærer med tiltrædelse
pr. 1. august 2020.

Vi søger en lærer, som kan undervise i flere af følgende 
fag: matematik, natur/teknik, fysik, billedkunst, samfundsfag, 
dansk eller historie. Det er et krav, at man er læreruddannet.

Andre fag kan selvfølgelig også komme i spil til den kom-
mende fagfordeling. Derudover kan der være nogle IT-opgaver,
hvis man er superbruger i office365.
Vor Frue Skole er en katolsk privatskole med 445 elever 
og 50 ansatte. Skolen lægger vægt på et højt fagligt niveau 
i undervisningen og et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for 
medarbejderne. Skolen er et tilbud for både katolske og 
ikke-katolske elever.
Hvis dette har vakt interesse, kan man henvende sig til skole-
leder Søren Vilstrup eller viceskoleleder Christina Haufort på 
tlf.: 55 73 03 48 for nærmere oplysninger. Du kan se mere 
om skolen på www.vorfrueskole.dk.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.

Ansøgningen sendes til ch@vfsn.dk indeholdende relevante 
bilag. Ansøgningsfristen er den 6. marts kl. 12.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 13. marts.

 LÆRERSTILLINGER
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RUBRIKANNONCER

Følg med og deltag  
i debatten på

Mallorca - stor lækker 
lejlighed til 8 gæster
150 kvm bolig, 100 kvm 
terrasse, super belig-
genhed 8 km fra bedste 
strand i rolig by med 
skønt torv. 3-4000/uge.
Telefon: 40573469 
ferieboligweb.dk/14/3469sp-
dk.asp

Italiens bjerglandsby
Sjælfuldt helårshus med 
Normas absolut bedste 
beliggenhed. Panorama-
udsigt fra kæmpe ter-
rasser.
Telefon: 60226802 
casanorma.com

Bjerghus Italien, Ligurien
Bjerghus udlejes i Ligu-
rien, 20 km. fra Blomster 
Rivieraen - se mere på:  
WWW.casaconiglio.dk
Telefon: 27217310 
www.casaconiglio.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.

BAZAR

Besøg Universe, Sønderborg Slot og Historie 
Center Dybbølbanke og måske en tur ti l Flensborg 
i Tyskland.
1 overnatning med varm aft ensmad, morgenmad 
og selvsmurt madpakke fra 265 kr. pr. pers. pr. døgn.
Udskriv lejrskole katalog her:
www.lejrskolesønderborg.dk

Danhostel Sønderborg Vollerup

Lejrskole / skolerejser ti l Sønderjylland 

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Lærer med linje-fagene fysik/kemi, matematik

§ Ansøgningsfristen er den 27. feb. 2020

Kvik-nr. 79219939

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 1220 København K

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2020

Kvik-nr. 79216354

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Vor Frue Skole søger lærer på fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2020

Kvik-nr. 79216607

LIFE, 2900 Hellerup

Udviklingskonsulenter med fokus på naturfagene

§ Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2020

Kvik-nr. 79335919

LIFE, 2900 Hellerup

Undervisere med fokus på naturfagene

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2020

Kvik-nr. 79335928

Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

Ph.d.-stipendier

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2020

Kvik-nr. 79250677

BGI akademiet, 8783 Hornsyld

Efterskolelærer, BGI akademiet

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2020

Kvik-nr. 79281192

Køge Bugt Privatskole, 4600 Køge

Lærer søges til Køge Bugt Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2020

Kvik-nr. 79315296

Kommune Qeqertalik  

Bliv lærer i Kommune Qeqertalik

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2020

Kvik-nr. 79250678
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

166.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
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Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Complete og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 
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Layout og grafisk produktion  
OTW A/S
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ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

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

Henvendelser til redaktionen
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Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
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Lærerprofession.dk  
De bedste professionsbachelor-
og diplomprojekter fra lærerud-
dannelsen og skoleområdet.  
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
kan du få oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 22:
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KARAKTERER: FORSKER DUMPER 7-TRINSSKALA

SKOLELEDEREN,  
DER TØR,  

HVOR ANDRE TIER
Martin Eriksen insisterer på at tage dialogen  

– på sin skole og i debatten på folkeskolen.dk
L Æ S  S I D E  1 2

TEKNOLOGI
FORSTÅELSE: 

NYT FAG ER REN 
OVERLEVELSE

L Æ S  S I D E  6

SKOLE VIL  
LÆRE  

FORÆLDRE  
AT TALE  

PÆNT
L Æ S  S I D E  8
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Tegning: Craig Stephens

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

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 167

Er der da slet ikke noget positivt at sige  
om de nationale test? Jo jo, hør her
• Hvis du printer resul-
taterne ud, kan du bruge 
bagsiden til noter, som rent 
faktisk er relevante for dine 
elevers læring.

• Fold et par gange, og 
benyt dem under et bord-
ben, hvis katederet vipper. 

• De har kostet cirka en 
kvart million kroner i udvik-
ling og drift, siden de blev 
indført i 2006. Men tænk, 
hvis det var en kvart milli-
ard, det ville da være endnu 
værre? Hov vent, de har 
kostet en kvart milliard.

• Det er faktisk et super 
værktøj til at pille elever 
ned, der har for meget 
selvtillid.

• De er stadig handy 
som dokumentation, der 
virker videnskabelig, hvis 
man ønsker at himle op om 
»verdens dyreste folke-
skole« og finder det politisk 
brugbart at fremstille den 
samlede lærerstand som 
idioter. 

• Glæd dig over, at de har 
gjort dig bekendt med or-
det adaptiv, det er ret sejt.

• Fremover vil elever, der 
kommer hjem med elendige 
standpunktskarakterer, 
nemt kunne slå ud med 
armene og sige: Men husk, 
Standard Error of Measure-
ment ligger langt over 0,5.

• De har holdt en pæn 
skare af embedsmænd og 
politikere beskæftiget de 
sidste 14-15 år, så de ikke 
har kunnet gøre skade an-
dre steder på skoleområdet.  
Okay, det kunne de så 
 alligevel.

Der er behov  
for, at vi taler  
mere lukket  
og fordoms- 
fuldt om sex
Efter kritik af folkeskolens seksualundervisning har 
minister Rosenkrantz-Theil lovet, at området skal 
styrkes i fremtiden. Men hvad er der egentlig galt med 
en varmkindet 43-årig klasselærer, der forelæser om 
p-pillens historie og demonstrerer anbringelse af præ-
servativ på bananfrugt? 

Flere og flere mener, at der i dag snarere er behov 
for en mere lukket og fordomsfuld tilgang til emnet, så 
hensigtsmæssige tabuer, sund moraliseren og hær-
dende skam ikke risikerer at ryge ud med badevandet. 

»Det er da morsomt, når de unge eksperimenterer 
med, æh, det ene og det andet, men de fleste falder 
jo heldigvis til ro med tiden«, forklarer en voksen, som 
mener, at fem-seks minutters akavet envejskommuni-
kation med løftet pegefinger i en biologitime bør være 
rigeligt til at dæmme op for de værste tvivlsspørgsmål. 

»Vi andre har jo faktisk formået at klare os fint 
igennem, og det var altså med kuponhæfternes under-
tøjstilbud som primær referenceramme«. De fleste af os vil gerne være med til at løse 

klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en 
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør 
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in 
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er  
markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du  
medlem, ejer du os. Derfor får du billigere  
finansiering, bedre vilkår og en ejerkreds, 
der forlanger, at vi er med til at tage  
ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1930 og  
fortæl, hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån  
på fornuftige betingelser til traditionel 
brændstofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit- 
godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter  
til forsikring er ikke medregnet. Renten gælder  
ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.025 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr. /udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 371.910 kr. ÅOP 1,90%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.357 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en  
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1930  
– eller se mere på  
lsb.dk/groen-bil

RENTE 0,95%
til medlemmer af DLF

NYHED:

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

CMYK S/H

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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De fleste af os vil gerne være med til at løse 
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en 
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør 
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in 
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er  
markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du  
medlem, ejer du os. Derfor får du billigere  
finansiering, bedre vilkår og en ejerkreds, 
der forlanger, at vi er med til at tage  
ansvar for klimaet. 
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fortæl, hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån  
på fornuftige betingelser til traditionel 
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Samlede låneomkostninger · 371.910 kr. ÅOP 1,90%
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog søges til 
udsendelse i Island i 2019/2020 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog 
som linjefag. De pågældende må have aktuel undervisning-
serfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst med 
dansk fra 5. klasse og opefter, samt være fortrolig med mo-
derne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 

færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og 

pædagogiske muligheder.
• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i 

grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med 

islandske dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige 
fakultet ved Islands Universitet og skolekontorerne.

• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning og 
brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundsko-
len.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten af 
august 2019 til midten af juni 2020. 

Ansættelse sker for et helt skoleår som frikøb eller efter aftale 
om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.. Løn efter ind-

placering i grundskolen. Det er en forudsætning for ansæt-
telse, at du har en arbejdsgiver, der kan indgås aftale med om 
frikøb eller kombinationsbeskæftigelse.

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele sko-
leåret. Der ydes et månedligt tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder 
til dækning af merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften 
til bolig og transport i forbindelse med rejselærervirksomhe-
den.
Der er fri ud- og hjemrejse.

Ansøgningsfrist og kontaktpersoner
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via link 
i stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job. 
Ansøgning skal være modtaget i Undervisningsministeriet 
senest torsdag den 14. marts 2019. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 28. – 29. 
marts 2019.

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island 
eller ved henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brøn-
ner Andersen på tlf. 3392 5304 eller pr. e-mail til peand6@
stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 
eller på e-mail: michael@hi.is.

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om  
styrkelse af danskundervisningen i Island.

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog søges 
til udsendelse i Island i 2020/2021
Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om 
styrkelse af danskundervisningen i Island.

Om arbejdsopgaverne
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og   
 skriftlige færdigheder i dansk i grundskolen og på   
 ungdomstrinnet.
•  Samarbejde med islandske dansklærere om nye   
 faglige og pædagogiske muligheder.
•  Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen
 i grundskolen og på ungdomstrinnet.
•  Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med 
  islandske dansklærere, Det undervisningsviden- 
 skabelige fakultet ved Islands Universitet og skole-  
 kontorerne.
•  Inspirere med nye ideer i forbindelse med udform-  
 ning og brug af undervisningsmaterialer i faget
 dansk i grundskolen.

Om dig
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog 
som linjefag. De pågældende må have aktuel undervisnings-
erfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst med 
dansk fra 5. klasse og opefter, samt være fortrolig med
moderne fremmedsprogspædagogik.

Løn- og ansættelsesvilkår
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten 
af august 2020 til midten af juni 2021. 

Ansættelse sker for et helt skoleår som frikøb eller efter 
aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.  
Løn efter indplacering i grundskolen. Det er en forudsætning 
for ansættelse, at du har en arbejdsgiver, der kan indgås aftale 
med om frikøb eller kombinationsbeskæftigelse.
De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele skole-
året. Der ydes et månedligt tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder 
til dækning af merudgifter under opholdet i Island.
De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften til 
bolig og transport i forbindelse med rejselærervirksom-
heden. Der er fri ud- og hjemrejse.

Vil du vide mere?
Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Børne- og Undervisningsministeri-ets hjemmeside 
www.uvm.dk/island eller ved henvendelse til specialkon-
sulent Pernille Skou Brønner Andersen på tlf. 3392 5304 
eller pr. e-mail til peand6@stukuvm.dk eller docent Michael 
Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.  

Sådan søger du 
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest 
onsdag den 11. marts 2020. Du søger stillingen via vores 
hjemmeside uvm.dk/job. 

Vi forventer at holde samtaler den 23. og 24. marts 2020.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler sam-
fundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund 
– vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
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