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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Så kom der et forlig. Euforien blev dog afløst af skuffelse, da det blev klart, at 
forliget ikke indeholder en arbejdstidsaftale. I stedet kom en undersøgelseskommission 
og nogle håndtag til at kæmpe videre for det lokale samarbejde. 

Resultatet står i skarp kontrast til den oplevelse, lærerne – og tv-seerne – har haft 
undervejs. Uden for Forligsen har der været entusiasme og forbrødring, indenfor åben-
bart ufremkommelige modparter og – som det viste sig – kammerater, som går egne 
veje. At de forinden har lagt et hårdt pres på lærernes forhandlere, virker sandsynligt. 

Men lærerne har også opnået noget undervejs. Endelig ser det ud til, at der er kom-
met en vis forståelse for lærernes kamp. Også selv om detaljerne i arbejdstidskravene 
aldrig bliver folkelig paratviden. Lægger man det sammen med en tidsånd, hvor selv 
Socialdemokratiet sætter spørgsmålstegn ved Moderniseringsstyrelsen, tegner der sig 
et billede af, at de næste år kan være der, hvor vi slipper af med New Public Manage-
ment og skaber mere kvalitet i folkeskolen. Det skyldes, at lærernes kamp faktisk har 
smittet andre faggrupper. 

Indtil nu har lærerne været den eneste gruppe, som går 
til overenskomstforhandlinger med det mål at få mulighed 
for at kunne levere et godt stykke arbejde.  

Socialrådgiverne går ikke til forhandlinger med krav om et loft over antallet af sager, 
pædagogerne satser ikke på minimumsnormeringer i børnehaverne, og lægerne truer 
ikke med strejke for at undgå at arbejde på sundhedsplatformen. Det er kun lærerne, 
som brændende ønsker en aftale med det formål at kunne levere kvalitet. Det er næ-
sten ikke til at bære at skulle leve med dårlig undervisning i tre år til. 

Det er godt nok op ad bakke. Modparten på lige det spørgsmål er ikke bare KL. Det 
er hele den politiske nedskæringspolitik for den offentlige sektor. Det er en formidabel 
modstander. 

Men noget tyder på, at lærerne nu er mindre alene med dagsordenen. Engagementet 
og entusiasmen foran Forligsen var båret af en erkendelse af, at »nok er nok« ikke kun 
handler om at få en god nok løn. For mange andre i det offentlige drejer det sig også om 
at få lov til at levere et stykke professionelt arbejde og slippe ud af rigide styringssyste-
mer. Her kan lærernes undersøgelseskommission godt komme til at danne skole.

Tre gange har DLF forsøgt af alle kræfter at overbevise KL om, hvad der skal til for 
at levere god undervisning. Helt forgæves. KL – og storebror Moderniseringsstyrelsen – 
deler simpelthen ikke det billede af folkeskolen, som lærerne har. Det fremgår tydeligt. 
Så en kommission kan blive den pædagogiske øvelse, som via tredjemand 
endelig får tegnet et portræt, som begge parter står inde for.

Om det billede så vil føre til, at lærerne i ét 
hug får den perfekte arbejdstidsaftale, er 
nok tvivlsomt. Men det bliver sværere for 
KL at hælde det hele ned af brættet, 
når de selv har været med til at føre 
blyanten. 

(Næste nummer af Folkeskolen  
indeholder DLF’s materiale til  
urafstemningen) 

En svær  
pædagogisk 
øvelse OK18-FORLIG

JA 
»Jeg er ikke blåøjet vedrørende 
kommissionen, også kaldet ’Syl-
tekrukken’, men selv arbejdsgi-
verne må have en interesse i, at 
folkeskolen bliver en succesfuld 
arbejdsplads, som fremtidens 
unge vælger at arbejde i. Jeg 
håber, at et kommissionsarbejde 
også kan bringe den erkendelse 
frem i lyset«.
Lærer Søren Schousboe

NEJ
»Jeg stemmer nej til Overens-
komst 18 uden at blinke, men jeg 
omfavner kærligt og forstående 
lærere, som føler kaldet til at 
stemme ja, for vi er en del af en 
demokratisk medlemsorganisa-
tion, hvor debatten er fri. Et split-
tet DLF, som ikke rummer plads 
til uenighed, vil være den største 
sejr, arbejdsgiverne kan få«. 
Lærer Jan Frejlev

I tvivl
»Alt i alt er jeg meget bange for, 
at vi bliver splittede i DLF med 
det forslag, der ligger på bordet. 
De fleste af os føler os til grin, og 
selv om en del af os formodentlig 
alligevel vil stemme ja til forligs-
skitsen, vil mange af os føle os 
nødt til at vise, hvor hult det ly-
der, når KL siger, de gerne vil læ-
rerne, og stemme nej«.
PLC-vejleder Birgitte Reindel
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Kan de levere en ny  
start til folkeskolen? 

Lærernes formand, Anders 
Bondo Christensen, og  

formand for KL Jacob Bunds
gaard vil kæmpe for, at  

arbejdstidsforliget kan give 
skolen en ny start.

»Jeg er dybt  
frustreret« 

Det blev ikke til en arbejds
tidsaftale, men en undersø
gelseskommission, og det 
får nogle lærere til at afvise 

overenskomstresultatet.  
Tillidsrepræsentant Pernille 
Kepler er en af de skuffede 

lærere.

Center for Selvmordsforskning afholder 

Konferencen

Unges kærestevold og dets følger

Mandag den 24. september 2018
på Hotel Hesselet i Nyborg

På konferencen præsenteres bl.a. viden ind-
hentet af CFS i forbindelse med forsknings-
projektet Kærestevoldsramte unge. 

Målgruppe:

•   Lærere
•   SSP’er
•   Socialrådgivere
•   Fagfolk, som omgås unge i    

 deres hverdag.

Oplægsholdere:

•   Carsten Mejer Obel
•   Inger Glavind Bo
•   Isabella Wedendahl
•   Christina Petrea Larsen
•   Sarah Grube Jakobsen

Gratis deltagelse og tilmelding via 
www.selvmordsforskning.dk.
Tilmeldingsfrist den 13. august.

Yderligere information: 
www.selvmordsforskning.dk.

Finansieret af Ligestillingsafdelingen 
under Udenrigsministeriet

 

KL vil samarbejde 
Folkeskolen har spurgt 

fem topfolk i KL om, hvad 
de nu vil gøre, for at  

lærerne kommer til at 
mærke forandringer 

 i hverdagen. 
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Sidemandsoplæring  
i timerne  

På Skolen på Herredsåsen i 
 Kalundborg står en matematik og 

en naturfagslærer for at  
sidemandsoplære deres kolleger, 

samtidig med at eleverne  
bliver undervist.

Pas også på de  
tidlige læsere 

Børn, der kan læse allerede 
ved skolestart, risikerer at blive 
overset i skolen. Forsker Peter 

Heller Lützen vil hjælpe lærerne 
med at opdage de tidlige  
læsere og agere på det.

Elever starter  
forfra i gymnasiet
Rapport sætter lys på 
den svære progression 
fra grundskole til gym
nasium i faget historie. 
Rundtom i landet går 
skoler og gymnasier 

sammen om at  
bygge bro.

3222

Farvel til  
folkeskolen
Lærer Charlotte Erichsen 
var en begejstret vejleder i 
Undervisningsministeriet, 
da skolereformen blev rul-
let ud. Senere mærkede 
hun selv konsekvenserne 
af reformen som lærer.
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Bondo og Bundsgaard  
vil gøre alt for at få en ny  
start for folkeskolen
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HVAD GÅR ARBEJDSTIDSFORLIGET UD PÅ?
  Arbejdstidspapiret. Overenskomstparterne 

er blevet enige om et arbejdstidspapir – en 
kommende såkaldt periodeforhandling. Det 
betyder, at de vil sætte sig ned og forhandle 
om en aftale uden for rammerne af de almin-
delige overenskomstforhandlinger. Lærerne er 
således ikke garanteret en arbejdstidsaftale. 

  Undersøgelseskommissionen. En un-
dersøgelseskommission skal hurtigst muligt 
gå i gang med at afdække »udfordringer og 
muligheder med arbejdstidsreglerne«, står 
der i arbejdstidspapiret. I spidsen står en 
kommissionsformand, der skal afslutte un-
dersøgelsen med at »fremlægge anbefalinger 
og forslag til løsninger« inden udgangen af 
2019. Disse anbefalinger og forslag vil så 
indgå i de periodeforhandlinger, som lærerne 
og kommunerne skal være færdige med se-
nest ved overenskomstfornyelsen i 2021. 
Men parterne har skrevet under på, at en 
arbejdstidsaftale kan indgås når som helst i 
den efterfølgende periode, man behøver altså 
ikke at vente på overenskomstforhandlin-
gerne i 2021. 

  Kommissionsformanden. Danmarks Læ-
rerforening (DLF) og KL har i fællesskab 
valgt Per B. Christensen som formand for 
kommissionen (se også side 10, redaktio-
nen). Lærerne og KL har begge mulighed for 
at foreslå personer, de hver især ønsker skal 
deltage i kommissionen, men formanden 
bestemmer enerådigt, hvem han vil have med 
i arbejdet. 

  Forpligtende aftale. I arbejds-
tidspapiret optræder ordet 
»forpligter« en række 
steder i forbindelse med 
kommissionens arbejde. 
For eksempel står der, at 
parterne »forpligter sig til at 
indgå aktivt i afdækningen 
og forhandlingsforløbet«. 
Parterne »forpligter« sig 
også til at »stille rimelige 
resurser til rådighed for ana-
lyser, møder og andre relevante 
opgaver, der fremmer proces-
sen«. 

 Undervejs i kommissionsarbejdet kan for-
manden indkalde parterne til »drøftelser og/
eller forhandlinger«, og formanden kan også 
»afkræve parterne bidrag, der skal tjene til at 
finde løsninger«. Aftalen lægger også op til 
en styrkelse af samarbejdet mellem lærernes 
lokale kredse og de respektive kommuner. Og 
samtidig får de lokale parter nu mulighed for 
at søge bistand »hos de centrale parter til at 
etablere et samarbejde«, hvis kreds og kom-
mune ikke selv kan få det til at fungere.

  Lejrskoler. Lønforbedring ved deltagelse 
i lejrskoleophold.

  Ny start-samarbejdet. KL 
og lærerne skal sammen un-
dersøge og udarbejde en rap-
port om lærernes arbejdstid, 
rekruttering, fastholdelse af 
nyuddannede og samarbejde 
mellem ledelse og tillidsre-
præsentant. Rapporten skal 
være klar ved udgangen af 
næste år. 

w

 D et begyndte ved en frokost. På en restaurant. 
Ikke langt fra Forligsinstitutionen. Udenfor på 
gaderne råbte demonstranterne »nok er nok«, 
og indenfor ved et bord sad lærernes formand, 
Anders Bondo Christensen, og KL’s nye formand 

og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (Socialdemo-
kratiet). 

Anders Bondo og KL’s topforhandler, Michael Ziegler, 
var kørt fast i forhandlingerne om lærernes arbejdstid 
i Forligsinstitutionen. Og på restauranten ville Anders 
Bondo prøve en ny tanke af over for KL-formanden. 

»Vi spiste en frokost«, siger Jacob Bundsgaard. 
»Det var mig, der betalte«, afbryder Anders Bondo.
»Der kom du med et spor, som har gjort, at vi er 

kommet derhen, hvor vi står nu«, afslutter Jacob Bunds-
gaard. 

Fælles mission
Lige nu står de ikke. De sidder sammen i sofaen på Ja-
cob Bundsgaards kontor i KL’s glasbygning i København. 

I morges tog KL-formanden vandflyveren fra Aarhus 
og landede på oprørt vand i Københavns Havn. Turen 
tog han, fordi han vil gøre alt, hvad han kan, for at det 
arbejdstidsforlig, som blev en del af det kommunale 
overenskomstresultat, kommer til at gøre en forskel for 
skolen. 

Forliget, som Michael Ziegler og Anders Bondo skrev 
under på store bededag, lægger sporene til en fælles un-
dersøgelseskommission, som skal undersøge, hvordan 
lærernes nuværende arbejdstidsregler fungerer. Senest 
ved slutningen af 2019 skal kommissionsformanden 
fremlægge anbefalinger og løsninger, som vil indgå i de 
periodeforhandlinger, der skal være afsluttet senest ved 
overenskomstfornyelsen i 2021. 

Og undersøgelseskommissionen er ikke en syltekruk-
ke, understreger Anders Bondo Christensen og Jacob 
Bundsgaard gang på gang. 

»Vi har sagt til hinanden, at vi bliver nødt til at lande 
en aftale«, siger Anders Bondo. 

Jacob Bundsgaard erklærer sig enig. »Vi er forpligtet 

Lærerne fik ikke en arbejdstidsaftale. De fik en undersøgelseskommission og et for-
handlingsforløb, som skal være afsluttet senest 2021. DLF-formand Anders Bondo 
og KL-formand Jacob Bundsgaard vil kæmpe for, at det kan give skolen en ny start.

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  T H O M A S  A R N B O  ·  I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L
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af at gå ind i et forløb, hvor vi afdækker de 
dele, der skal skabe det fælles fundament for 
en aftale om arbejdstid», siger Jacob Bunds-
gaard. 

Det bedste for skolen
Lærernes formand håber, at man med 
forhandlinger i den kommende overens-
komstperiode kan komme frem til noget, som 
faktisk vil gavne ikke bare lærerne, men hele 
folkeskolen. 

»Vi har siddet i fem måneder og har kæm-
pet for at lande en aftale. Vi har snakket må-
nedsnorm og kvartalsnorm, planlægningsbe-
stemmelser, men er det det allervigtigste, hvis 
vi skal give lærerne mulighed for at lykkes 
med deres undervisning?« reflekterer Anders 
Bondo. »I stedet for at vi prøver at kæmpe os 
til så mange rettigheder som muligt, kan det 
være, at vi får et afsæt til en aftale, som bliver 
bedre end det, vi forsøgte at lande denne her 
gang«. 

Jacob Bundsgaard tror, at forløbet og 
processen tjener et formål i sig selv: »Der er 
ingen tvivl om, at der er brug for at få bygget 
tillid op om de centrale parter«.

Og Anders Bondo tror på Jacob Bunds-
gaard. 

»Jeg har meget stor tillid til Jacob. Vi har 
spist et par frokoster undervejs, og jeg kender 
også Jacob som borgmester fra Aarhus og tid-
ligere rådmand, hvor Jacob altid har stået for 
den her samarbejdslinje. Han har rigtig gode 

STATSFORLIG: FRISKOLELÆRERNE FÅR HELLER  
IKKE EN ARBEJDSTIDSAFTALE
Lærerne i staten – inklusive social- og sundhedslæ-
rere, friskolelærere og lærere på private gymnasiers 
grundskoler – får ikke en ny arbejdstidsaftale. Det ar-
bejdstidspapir, også kaldet periodeprojekt for lærerne, 
som er en del af det kommunale overenskomstforlig, 
bliver overført til lærerne i staten, fortalte de statsan-
sattes topforhandler, Flemming Vinther, da statsforli-
get landede 28. april.

»Det er også en aftale, som sikrer, at lærerne 
bevæger sig støt og godt mod 2021. Vi tager 
det periodeprojekt, der er udarbejdet på det 
kommunale område, og løfter det over på 
det statslige, sådan at vi også på staten 
har en aftale i 2021«, siger Flemming 
Vinther.

Innovationsminister Sophie Løhde (Venstre) 
er meget tilfreds med forliget, der sikrer ro 
på det statslige område. »Enhver overens-
komstforhandling er svær, men det er ingen 
hemmelighed, at det denne gang har været 
særlig svært at nå til enighed. Begge parter 
har strakt sig for at nå i mål, og vi har tilbragt 
rigtig mange timer i forhandlingslokalet de se-
neste måneder«, sagde hun. 

Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent 
i overenskomstperioden og vil give en generel løn-
stigning på 6,2 procent til de statsansatte, oplyser 
Finansministeriet.

DET SKAL KOMMISSIONEN 
KIGGE PÅ: 
  Hvordan lærere, ledere, forvaltninger og de lokale 

kredse oplever, at lov 409 »understøtter eller 
udfordrer mulighederne« for god undervisning, et 
godt arbejdsmiljø, anerkendelse, retfærdighed og 
en stærk professionel kapital.

  Hvordan arbejdstidsregler kan understøtte læ-
rernes mulighed for at kvalificere undervisningen 
alene og i team.

  Et bredt spektrum af de mange lokalaftaler mel-
lem de lokale lærerkredse og kommunen.

  Hvordan arbejdstidsregler gør det tydeligt, hvor 
meget tid lærerne har til deres opgaver.

fulgt implementeringen af arbejdstidslov 409 
og skolereformen, nu bliver nedlagt og erstat-
tet af et andet element kaldet Ny start, som 
også er en del af arbejdstidspapiret. 

Ny start er et samarbejde mellem KL og 
Lærernes Centralorganisation, hvor de sam-
men vil undersøge lærernes arbejdsliv. De vil 
– ligesom kommissionen – også se på arbejds-
tidsregler. Men ifølge Ny start skal parterne 
selv udarbejde en rapport om rekruttering, 
fastholdelse, nyuddannede og samarbejde 
mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. 

»Det er vores ambition og vores ønske, at 
det bliver opfattet som tillid. Det der med at 
sidde og arbejde med forskellige implemen-
teringsværktøjer i forhold til folkeskolerefor-
men, det må træde i baggrunden i forhold til 
det her arbejde, som vi ønsker at kaste alle 
vores kræfter ind i«, siger Jacob Bundsgaard. 

Og Anders Bondos øjne knibes sammen 

relationer til den lokale lærerkreds og en vilje 
til at ville folkeskolen. Det har stor betydning 
for, at vi har mod på det her projekt«, siger 
han. 

Men tillid er ikke nok, og derfor er lærer-
nes formand også glad for, at der flere gange i 
arbejdstidspapiret står ordet forpligtende: 

»Vi bygger ikke aftalen på min tillid til Ja-
cob. Jeg er helt klar over, at der er et stort mis-
tillidsforhold i øjeblikket. Og det er der helt ud 
til den enkelte lærer. Så vi har skrevet det i en 
aftale. Og derfor kan vi ikke rende fra det«.

Ny start-samarbejdet
Jacob Bundsgaard mener, at det er tid til at 
tage nye skridt. Få timer før interviewet har 
KL udsendt en meddelelse, hvori KL annon-
cerer, at den styregruppe bestående af folk 
fra KL, Finansministeriet, Moderniseringssty-
relsen og Undervisningsministeriet, som har 
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bag brillerne, og mundvigene vender opad, 
da han hører KL-formandens ord. 

»Det er et kanon signal. Det har været en 
rød klud for os, at der har siddet sådan et ud-
valg og overvåget de politiske målsætninger 
med lov 409, uden at vi var med. Derfor tak, 
Jacob«, siger han.

Lokale aftaler
Jacob Bundsgaard har et godt samarbejde 
med lærerkredsen i Aarhus. Her har kreds 
og kommune indgået en lokal arbejdstidsaf-
tale, der danner ramme om de aarhusianske 
læreres arbejdstid. Og netop lokale aftaler er 
noget af det, som undersøgelseskommissio-
nen skal se på. 

»Vi skal drage nogle erfaringer. Vi skal se 
på, hvor man får skabt den gode undervis-
ningssituation. Hvor er der noget inspiration 
at hente? Både i de aftaler, der er indgået, 
og der, hvor man har et så tillidsfuldt sam-
arbejde, at tingene bare lykkes, og man er i 
stand til at give eleverne det, de skal bruge 

for at få et godt afsæt i livet«, siger Jacob 
Bunds gaard. 

Sådan har det ikke lydt hele tiden fra de 
kommunale arbejdsgivere. Efter 2013 udsend-
te KL borgmesterbreve, hvori man frarådede 
at indgå lokalaftaler. Men det er ændret, siger 
Jacob Bundsgaard: »Fatwaen over lokalaftaler 
er ophævet for længe siden«.

Og noget ser ud til at være sat i bevægelse. 
72 kommuner har indgået en lokal arbejds-
tidsaftale med kredsene, men 26 kommuner 
har ikke. Ganske kort tid efter at Anders 
Bondo foran rullende kameraer fortalte om 
undersøgelseskommissionen, kom der en 
melding fra Nyborg. Venstre-borgmester Ken-
neth Muhs, der hidtil har afvist en lokalaftale, 
har nu kontaktet lærerkredsen for at få gang 
i arbejdsforhandlinger. 1. maj fortalte borg-
mesteren i Fredericia, at han har gjort det 
samme. 

»Det er et fantastisk signal, at en borgme-
ster siger, at vi skal lande en aftale. Men vi 
siger ikke, at man må klare det her lokalt. Vi 

har forpligtet os på det«, siger Anders Bondo 
om overenskomstparterne.

Jacob Bundsgaard vil heller ikke fremhæve 
nogle kommuner frem for andre. 

»Jeg synes, den er ret god, den aftale, vi 
har indgået i Aarhus. Men virkeligheden er 
meget forskellig – og udfordringerne i folke-
skolen er meget forskellige. Fra centralt hold 
skal vi skabe rammer, så man kan løse det 
på den måde, man finder bedst lokalt«, siger 
han.   
mbt@folkeskolen.dk 

»VI ER FORPLIGTET AF  
AT GÅ IND I ET FORLØB, 
HVOR VI AFDÆKKER DE 
DELE, DER SKAL SKABE 

DET FÆLLES FUNDA-
MENT FOR EN AFTALE 

OM ARBEJDSTID«.
Jacob Bundsgaard,  

KL-formand

»VI HAR SKREVET  
DET I EN AFTALE. OG 
DERFOR KAN VI IKKE  

RENDE FRA DET«.
Anders Bondo Christensen,

DLF-formand

Bliv klar til urafstemning
I næste nummer af fagbladet  
Folkeskolen får du OK18-aftaleresulta-
tet, og du kan læse, hvad medlemmerne 
af DLF’s hovedstyrelse anbefaler.
Bladet udkommer den 24. maj. 

Urafstemningen blandt DLF’s medlem-
mer slutter den 3. juni.
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FAGLIGE DAGE
FLERE TUSIND ELEVER HAR ALLEREDE FEJRET FORÅRET MED 

FAGLIGHED I DANMARKS STØRSTE KLASSELOKALE!

Der er Faglige Dage for 4.-6. klasse alle hverdage frem til d. 15. juni. Skal din klasse 
også arbejde med natur/teknologi, matematik og dansk i den gamle Have?

Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

FRA 65 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R 

 Efter 35 år i skoleverdenen gik Per B. 
Christensen i sommer på pension. Men 
da KL og Danmarks Lærerforening i for-
rige uge tilbød ham stillingen som kom-
missionsformand, var han både glad og 

stolt. Alligevel tog Per B. Christensen sig lidt 
betænkningstid, før han takkede ja:

»Jeg har tænkt mig rigtig godt om, gået 

nogle ture og snakket med min familie, inden 
jeg sagde ja til den her spændende og van-
skelige opgave. Jeg sagde til parterne, at det 
er en meget svær opgave at løse, og det kræ-
ver fuldstændig opbakning fra Danmarks Læ-
rerforening og KL. De må ikke falde tilbage i 
de gamle skyttegrave, for så kan jeg ikke lyk-
kes. Det bliver helt afgørende at skrive nogle 
forslag i en fælles ånd og et fælles sprog«, 
siger han.

Den 61-årige kommissionsformand har en 
lang karriere i skoleverdenen bag sig.

Det vigtigste for Per B. Christensen er, at 
kommissionen kan finde fælles fodslag mel-
lem parterne. Her vil han trække på sin lange 
erfaring fra det kommunale skolearbejde:

»Jeg er ikke arbejdstidsnørd eller personal-
ejurist, men jeg har været både lærer og le-
der. Jeg er god til at lede processer og til at få 
folk til at enes, og så er jeg meget optaget af 

Erfaren topembedsmand skal 
løsne arbejdstidsknude
Per B. Christensen skal de næste par år stå i spidsen for den kommission, der skal undersøge  
lærernes arbejdstid. Han vil have både praktikere og forskere med i arbejdet.
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Lærerstandens Brandforsikring er et 
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores 
medlemmer med alle de fordele, der følger med.

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

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

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

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

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

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

Lærerstandens Brandforsikring 
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, 
Farvergade 17, 1463 København K
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de rammevilkår, vores lærere og ledelser har 
i folkeskolen, og af at vi skal udvikle en stærk 
folkeskole i de kommende år«.

En lille kommission
I sin tid som direktør i Næstved Kommune 
havde Per B. Christensen et godt samarbejde 
med Næstved Lærerkreds. Derfor vil han starte 
med at lægge turen forbi kredsen, inden han 
for alvor går i gang med arbejdet:

»Jeg vil bruge tiden frem til og i sommerfe-
rien på at tale med lærere og ledere, folk fra 
Danmarks Lærerforening og KL samt skolefor-
skere om, hvordan de ser nogle løsninger for 
sig. Jeg inviterer nok mig selv på en kop kaffe 
oppe hos den lokale lærerkredsformand«.

Den opfattelse deler Lise-Lotte Horn Jakob-
sen, der er formand for Næstved Lærerkreds: 
»Vi har haft et godt samarbejde med ham. Han 
er kommet til tillidsrepræsentantmøder og 
har afsat tid til at lytte til hverdagens udfor-
dringer og gode historier«, siger hun og kalder 
ham tillidsvækkende og anerkendende. 

Den nye undersøgelseskommission skal se-
nest ved udgangen af 2019 præsentere et for-
slag til en ny arbejdstidsaftale for de tusindvis 
af lærere i den danske folkeskole. Det er Per 

»JEG INVITERER NOK MIG 
SELV PÅ EN KOP KAFFE OPPE 

HOS DEN LOKALE LÆRER-
KREDSFORMAND«.

Per B. Christensen,  
nyudnævnt kommissionsformand

B. Christensen, der skal udpege de øvrige 
medlemmer af kommissionen. Han vil have 
både praktikere og forskere i kommissionen:

»Det bliver en lille kommission på en 
håndfuld ud over mig. Det skal være nogle, 
der på et praktisk eller teoretisk grundlag har 
forstand på folkeskolen og forholdet mellem 
ledelse og medarbejdere. De skal have politisk 
gehør, og de skal kunne bearbejde de analy-
ser og undersøgelser, vi skal gennemføre, og 
tænke dem ind i en sammenhæng, der kan 
bruges af Danmarks Lærerforening og KL«. 
mvs@folkeskolen.dk

.   

PER B. CHRISTENSEN
2018-:   Opmand i forhold til etableringen af sko-

lestrukturen for den nye Forberedende 
Grunduddannelse (FGU), medlem af den 
ekspertgruppe, der evaluerer læreruddan-
nelsen.

2014-:  Formand for Akkrediteringsrådet for de 
videregående uddannelser. Medlem af 
vurderingsudvalget i A.P. Møller Fonden 
vedrørende folkeskoledonationen.

1998-2017:  Direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i 
Næstved Kommune.

2008-12:  Formand for følgegruppen, der kom med 
forslag til den nuværende læreruddannelse.

2010-12:  Medlem af Børnerådet.

2001-09:  Formand for Børne- og Kulturchefforenin-
gen.

2001-09:  Medlem af KL’s embedsmandsgruppe om 
kommunalreformen og kvalitetsreformen.

1981-85:   Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo, ung-
domsskoleleder og kredsstyrelsesmedlem 
i DLF-kreds 65.

1981:   Uddannet lærer fra Vordingborg  
Seminarium.
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 E n kommission skal det næste halvan-
det år kulegrave lærernes arbejdstid 
og komme med et oplæg til en ny 
arbejdstidsaftale for landets 52.000 
folkeskolelærere. Det blev resultatet af 

overenskomstforhandlingerne om lærernes 
arbejdstid. Og det er langtfra godt nok, synes 
mange skuffede lærere. 

Blandt dem, der siger nej til forliget, er 
Kjell Nilsson, der er medlem af Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse.

»Jeg stemmer nej, fordi vi ikke fik en ar-
bejdstidsaftale. Det er nødvendigt, at vi får en 

arbejdstidsaftale nu. Flere og flere fravælger 
folkeskolen, 16 procent af underviserne er 
ikke læreruddannet, og skolerne modtager 
massiv kritik fra Arbejdstilsynet. Derfor skal 
der altså ske noget nu. Derfor stemmer jeg 
nej: Fordi jeg vil have en arbejdstidsaftale 
nu«, siger Kjell Nilsson.

»Vi kan ikke bare vente på, at der måske 
kommer en god løsning om to eller tre år«, 
fortsætter han med henvisning til den nye 
undersøgelseskommission. Hans håb er, at et 
nej fra lærerne ved urafstemningen vil sætte 
KL under maksimalt pres, i de fem dage der 

går, fra et nej-resultat er erklæret, og til en 
konflikt vil starte. 

»Det vil åbne et vindue på fem dage, hvor 
det kun vil handle om lærernes arbejdstid. 
Der tror jeg godt, at vi kan nå at få en ar-
bejdstidsaftale. Da vi forhandlede med alle de 
andre forbund, var der mange ting, der skulle 
forhandles hjem samtidig«, siger Kjell Nilsson.

Ifølge det københavnske hovedstyrelses-
medlem er det nu, Danmarks Lærerforening 
skal lukrere på det momentum, der er blevet 
skabt de seneste uger: »Vi har skaffet alle for-
delene hjem sammen, og nu kan vi forhandle 

»Jeg kan ikke 
sige ja til den 
ikkeaftale«

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R  ·  F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G

»Jeg har ikke udsigt til, at 
jeg kan være mindre stres-
set eller opleve mindre 
udskiftning af kollegaer«, 
siger lærer og tillidsrepræ-
sentant Pernille Kepler, der 
er dybt skuffet over, at en ny 
arbejdstidsaftale ikke er en 
del af overenskomstforliget.

TILLIDSREPRÆSENTANT: 

Det blev ikke til en arbejdstidsaftale, og en undersøgelseskommission er langtfra nok 
til at tilfredsstille nogle af de lærere, der nu vil stemme nej til overenskomstforliget.
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rent om arbejdstiden. Det er nu, vi har 
styrken og opbakningen fra befolkningen og 
fagbevægelsen«.

Chokeret og rystet over resultatet
Kjell Nilsson er ikke alene med det synspunkt. 
Heller ikke lærer Pernille Kepler mener, at 
Lærerforeningen har fået nok ud af den fol-
kelige opbakning til lærerne under overens-
komstforhandlingerne:

»Jeg synes, vi havde et godt momentum, 
og derfor havde jeg høje forventninger. Der-
for var skuffelsen stor. Der var og er stadig en 
forståelse i befolkningen for, at lærerne selv-
følgelig skal have en arbejdstidsaftale. Derfor 
var min forventning til, at det ville lykkes 
denne gang, ret høj«, siger Pernille Kepler, 
der er tillidsrepræsentant på Hedehusene 
Skole i Michael Zieglers hjemkommune Høje-
Taastrup. 

Hun var både »chokeret« og »rystet«, da 
det kommunale forlig blev præsenteret: »Jeg 
havde forventet, at sammenholdet på tværs af 
de faglige organisationer ville gøre, at vi fik en 
arbejdstidsaftale, som kunne få mit arbejde til 
at fungere bedre. Nu har jeg ikke udsigt til, at 
jeg i næste skoleår kan give mine elever bedre 
undervisning«. 

Til urafstemningen, der foregår elektro-
nisk fra 25. maj til 3. juni, har DLF’s medlem-
mer kun mulighed for at stemme ja eller nej. 
Det ærgrer Pernille Kepler:

»Jeg kan ikke sige ja til den ikkeaftale. Men 
jeg har også mange kollegaer, der vil mene, 
at det er spild af penge at undvære en eller to 
månedslønninger på at vække forligskredsen 
omkring lov 409 og folkeskolereformen«, 
siger hun og ville ønske, at lærerne havde 
mulighed for at stemme blankt.

»Vi skal have et opgør nu«
I fem år har lærerne nu levet uden en ar-
bejdstidsaftale, og hverdagen på de danske 
folkeskoler har været dikteret af lov 409. 
Mark Skiffard Noesgaard Sørensen blev ud-
dannet lærer i 2015, og hele hans lærerliv har 
således været reguleret af loven og ikke en 
arbejdstidsaftale.

»Jeg kan se, at min arbejdsdag ikke tilnær-

melsesvis hænger sammen, til trods for at vi 
har en lokalaftale i Aarhus. Jeg kan ikke være 
i den her virkelighed, hvor kollegaer går ned 
og siger op på grund af urealistiske arbejdsvil-
kår. Jeg arbejder efter reglerne og går dermed 
tit ind til en time uforberedt. Alternativet er 
at arbejde gratis om aftenen for at forberede 
undervisningen. Det gjorde jeg de første to 
år, men jeg har indset, at der ikke kommer os 
nogen til undsætning. Vi skal have et opgør 
nu. Jeg kan ikke risikere at stå tre år mere i 
den her suppedas. Problemet er nu, og vi kan 
ikke vente. Jeg er enormt frustreret«, siger 
han om udsigten til en undersøgelseskom-
mission.

»Vi har en historik med KL, som gør, at jeg 
ikke er tryg ved det. Det kræver tillid at tro på 
hensigterne med aftalen, og den tillid er der 
ikke. Jeg kan ikke læse den her aftale som en 
garanti for, at vi kan bruge kommissionen til 
noget om tre år. Klog af skade er det ikke no-
get, jeg tør lægge min stemme på«, siger Mark 
Skiffard Noesgaard Sørensen, der er lærer på 
Samsøgades Skole i Aarhus, hvor KL-formand 
Jacob Bundsgaard er borgmester.

Mark Skiffard Noesgaard Sørensen fortæl-
ler, at han hælder mest til at stemme nej, når 
urafstemningen starter senere på måneden.

»Det er bestemt ikke et nemt valg, men jeg 
kan ikke se, at der er noget at vinde ved at 
stemme ja. Jeg har et spinkelt håb om, at der 
er noget at vinde ved et nej. Så har jeg sagt 

fra. Jeg har sagt nej og sagt, at der er et pro-
blem her og nu. Jeg vil miste noget integritet, 
hvis jeg stemmer ja til det her«.

Uenig med hovedstyrelsen
Kjell Nilsson er den eneste af DLF’s 23 mand 
store hovedstyrelse, der offentligt tager 
afstand fra forliget og har meddelt, at han 
vil stemme nej. Han kan ikke forstå sine kol-
legaer i hovedstyrelsen:

»Det undrer mig, at resten af hovedstyrel-
sen synes, det er nok, at man krydser fingre 
og håber, at der måske kommer en god løs-
ning om to eller tre år. Jeg synes ikke, det er 
nok at gå til nogle møder i en kommission. 
Jeg kan ikke følge den logik, de tænker i«, 
siger han og fortæller samtidig, at han ikke 
køber DLF-formand Anders Bondos analyse af 
konsekvenserne af et nej til forliget: 

»Anders Bondo går rundt og siger, at hvis 
der bliver konflikt, så bliver det bare et lo-
vindgreb med en ny lov 409. Hvor ved han 
det fra? Har socialdemokraterne sagt til ham, 
at hvis det bliver konflikt, så foretager de et 
råt indgreb en gang til? Har han snakket med 
Lars Løkke? Resten af partierne er klar«, siger 
Kjell Nilsson med reference til, at flere af Fol-
ketingets partier åbent har vist deres sympati 
over for lærernes krav om en arbejdstidsaf-
tale. 

Kjell Nilsson understreger dog, at han 
mener, der er en god demokratisk kultur 
i Danmarks Lærerforening, og opfordrer 
medlemmerne til at gå til møder og lytte til 
gennemgangen af forliget fra deres kreds og 
tillidsrepræsentant og så selv tage stilling til 
forliget. 
mvs@folkeskolen.dk

»PROBLEMET ER NU, 
OG VI KAN IKKE VENTE. 

JEG ER ENORMT  
FRUSTRERET«.

Mark Skiffard  
Noesgaard Sørensen,

lærer

»JEG SYNES IKKE, 
DET ER NOK AT GÅ TIL 

NOGLE MØDER I EN 
KOMMISSION«.

Kjell Nilsson,
medlem af DLF’s hovedstyrelse
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Testet af 
35.000 
elever

MATEMATIK 0.-3. KLASSE

Det er et godt materiale til at 
blive klog på elevernes læring. 
Alle eleverne var meget glade 
og positive over for testene.“ 

Lis Zacho, matematiklærer på 

Lindevangsskolen, Frederiksberg, og 

matematikblogger på folkeskolen.dk

HVORDAN LÆRER DIN KLASSE BEDST?

Få viden om dine elevers 
matematikfaglighed
Matematikprofilen er et nyt test- og evaluerings-

materiale, der giver dig bred information om 

dine elevers matematiske færdigheder, viden og 

kompetencer set i forhold til Fælles Mål.

Se mere på matematikprofilen.gyldendal.dk

Giv dine elever et digitalt ståsted
Gå på opdagelse med dine elever i et matematisk  

univers af over 40 strukturerede forløb med video,  

undersøgelser, aktiviteter, selvrettende opgaver og 

meget mere. Alt samlet ét sted og lige til at bruge  

i din undervisning. 

Find det på matematik0-3.gyldendal.dk

Mange veje til matematiklæring
MULTI giver dine elever mulighed for at udforske  

matematikken på mange måder. Indholdet veksler 

mellem teori, aktiviteter, træning og vedligeholdelse.  

I i-bøgerne og på multi.gyldendal.dk finder du og  

dine elever bl.a. video, lyd, interaktive opgaver og  

link til GeoGebra-filer.

Tag udgangspunkt i undersøgelser
Slip dine elever løs i Matematiklaboratoriet. MATLAB 

bygger på en undersøgende og problemløsende  

tilgang til matematikken, og I finder et væld af  

videoklip, spil, opgaver på det tilhørende website 

matlab.gyldendal.dk

Tid til andet end træning
SmartMat giver dine elever individuelt tilpassede træ-

ningsopgaver og retter opgaverne for dig. Dine elevers 

matematiktræning bliver meningsfuld, udfordrende og 

motiverende – og du kan bruge din tid på andet end 

træning. Se mere på smartmat.gyldendal.dk

Dækker 
nu hele 

indskolingen

Udviklet af matematikdidaktikere og forfattere 
Thomas Kaas, Heidi Kristiansen og Ole Freil 
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MATEMATIK 0.-3. KLASSE

Det er et godt materiale til at 
blive klog på elevernes læring. 
Alle eleverne var meget glade 
og positive over for testene.“ 

Lis Zacho, matematiklærer på 

Lindevangsskolen, Frederiksberg, og 

matematikblogger på folkeskolen.dk

HVORDAN LÆRER DIN KLASSE BEDST?

Få viden om dine elevers 
matematikfaglighed
Matematikprofilen er et nyt test- og evaluerings-

materiale, der giver dig bred information om 

dine elevers matematiske færdigheder, viden og 

kompetencer set i forhold til Fælles Mål.

Se mere på matematikprofilen.gyldendal.dk

Giv dine elever et digitalt ståsted
Gå på opdagelse med dine elever i et matematisk  

univers af over 40 strukturerede forløb med video,  

undersøgelser, aktiviteter, selvrettende opgaver og 

meget mere. Alt samlet ét sted og lige til at bruge  

i din undervisning. 

Find det på matematik0-3.gyldendal.dk

Mange veje til matematiklæring
MULTI giver dine elever mulighed for at udforske  

matematikken på mange måder. Indholdet veksler 

mellem teori, aktiviteter, træning og vedligeholdelse.  

I i-bøgerne og på multi.gyldendal.dk finder du og  

dine elever bl.a. video, lyd, interaktive opgaver og  

link til GeoGebra-filer.

Tag udgangspunkt i undersøgelser
Slip dine elever løs i Matematiklaboratoriet. MATLAB 

bygger på en undersøgende og problemløsende  

tilgang til matematikken, og I finder et væld af  

videoklip, spil, opgaver på det tilhørende website 

matlab.gyldendal.dk

Tid til andet end træning
SmartMat giver dine elever individuelt tilpassede træ-

ningsopgaver og retter opgaverne for dig. Dine elevers 

matematiktræning bliver meningsfuld, udfordrende og 

motiverende – og du kan bruge din tid på andet end 

træning. Se mere på smartmat.gyldendal.dk

Dækker 
nu hele 

indskolingen

Udviklet af matematikdidaktikere og forfattere 
Thomas Kaas, Heidi Kristiansen og Ole Freil 
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Lærerne er forståeligt skuffede over, at det ikke blev til en arbejdstidsaftale, erkender Anders Bondo 
Christensen. Men de er bedst stillet ved at stemme ja til Overenskomst 18-forliget, siger han.

  E n historisk sammentømret fagbevægelse havde givet håndslag 
på, at en lærerarbejdstidsaftale var ét af tre hovedkrav, der skulle 
opfyldes ved årets overenskomstforhandlinger. Var arbejdsgi-
verne ikke klar til at møde kravene – der også talte reallønsstig-
ninger og en overenskomstsikring af den betalte spisepause – var 

de faglige organisationer i kommuner, regioner og stat klar til skulder 
ved skulder at gå i konflikt. 

Men da KL’s forhandler, Michael Ziegler, og lærernes formand, 
Anders Bondo Christensen, efter fem måneders forhandlinger præsen-
terede det kommunale forlig store bededag, stod ingen af dem med en 
arbejdstidsaftale til lærerne i hånden. 

Derfor har lærerne også god grund til at være skuffede, erkendte 
Anders Bondo Christensen: 

»Vi havde alle sammen sat næsen op efter, at vi skulle lande en 
aftale denne gang. Det har jeg kæmpet for igennem næsten fem må-
neder, så det er klart, at man er skuffet. Jeg havde gladeligt kastet 
mig ud i en konflikt, hvis jeg mente, at det var det bedste svar på at 
skabe bedre vilkår for lærerne, men det er ikke den vurdering, jeg og 

hovedstyrelsen har«, lød beskeden fra Anders Bondo Christensen, og 
han fortsatte: 

»Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbej-
det hårdt på de seneste måneder: løn, lærernes arbejdstid og spisepau-
sen. Det har vi opnået gennem et stærkt sammenhold blandt de faglige 
organisationer, og det er jeg meget glad for«.
  Adspurgt om tre gode grunde til, at lærerne skal tage forliget til sig og 
stemme ja, svarede DLF-formanden: »For det første tror jeg på, at det her 
faktisk kan være en ny start, hvor vi begynder et helt nyt samarbejdsspor. 
For det andet fordi der ikke er nogen perspektiver i en ny konflikt.

Og så tror jeg faktisk på, at vi kan få et grundlag for at indgå en 
god arbejdstidsaftale. Vi har jo ikke lagt skjul på, at når vi har ønsket 
en kvartalsnorm, er det ikke, fordi det er vores ideelle løsning – det 
var, fordi KL ønskede, at lærerne skulle ’normaliseres’, og så måtte vi 
prøve ad den vej. Men nu tror jeg på, at vi kan få en god aftale«.

Konflikt havde cementeret lov 409 
Mange lærere har givet udtryk for, at Anders Bondo burde have sendt 
dem og de øvrige offentligt ansatte i en fælles konflikt. Og mange var 
også på tasterne på de sociale medier for at erklære sig klar til at sende 
lærerne i konflikt alene ved at stemme forliget ned. Men ifølge Anders 
Bondo Christensen vil udbyttet af en konflikt være mindre værd end 

 
Derfor skal  
lærerne  
stemme JA

D L F- F O R M A N D : 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L ,  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  &  K A R E N  R A V N

F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G
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Er du medlem af DLF, kan du nu låne til en ny 
bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen 
skjulte gebyrer eller ekstra ordinære omkost
ninger – du betaler for oprettelse, og får en 
lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.
• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.
• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god
kendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er 
ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån 
samt ved overførsel af billån fra andre banker/finansierings
selskaber. Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.
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Få en ny bil  
for under 
2.500 kr./md.

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/dlf

BILLIGT BILLÅN – RING NU
Ring:  Ring 3378 1930 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/dlf og ’vælg book’  
møde. Så kontakter vi dig.

Billån med 

MEDLEMS-

FORDELE

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

CMYK S/H

DLF_180419_Bil_93x261.indd   1 18/04/2018   21.23
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det, lærerne kan opnå, efter at KL og 
lærerne har genoptaget forhandlin-
gerne på baggrund af anbefalingerne 
fra den nedsatte undersøgelseskom-
mission. 

»Jeg kan godt forstå, at lærerne 
har mistillid til KL. For vi har været 
igennem et skrækkeligt forløb siden 
2013. Men hvis vi gik ind i en ny kon-
flikt, ville der komme et nyt lovind-
greb, som cementerer både lov 409 
og det dårlige klima, der har plaget 
situationen mellem Danmarks Lærer-
forening og KL.

Jeg kan godt forestille mig, at der 
er politisk opmærksomhed på, at 
det, der skete i 2013, var helt urime-
ligt, og så kunne man have foretaget 
nogle småjusteringer. Men småju-
steringer er ikke nok. Jeg har langt 
større ambitioner«.

Bondo: De andre støtter os stadig 
Ifølge Anders Bondo ville en ny kon-
flikt for lærerne samtidig øge kløften 
til KL, der blev skabt i 2013.

»Der kommer en dag efter pro-
testen. Der kommer en dag, hvor vi 
skal have landet en aftale, og jeg tror, 
at i stedet for at gå ud på gader og 
stræder i gule refleksveste, så tror jeg 
på, at det her projekt giver et bedre 
afsæt«.

Selv om forhandlingerne nu er i 
hus, betyder det ifølge Anders Bondo 
ikke, at de andre organisationer 
glemmer lærerne. »Jeg har fået man-
ge tilkendegivelser fra formændene 
i de andre organisationer, hvor de 
skriver, at de ikke svigter lærerne.

Det er vigtigt at forstå, at de 
stadigvæk bakker os op. Denne her 
aftale er ikke indgået af Lærernes 
Centralorganisation. Det er CFU’s 
(Centralorganisationernes Fællesud-
valg) og Forhandlingsfællesskabets 
aftale. Vi tror alle sammen på det 

projekt, vi har sat i gang. Og derfor vil de følge os«, forklarede Anders 
Bondo og understregede, at opbakningen fra de andre organisationer 
var helt afgørende under forhandlingerne. 

»Jeg tror aldrig nogensinde, at vi var kommet ind i det forløb, som 
så ender med, at vi og KL faktisk begynder at tale sammen på en an-
den måde«. 
bje@folkeskolen.dk 

ET NEJ KAN  
BETYDE KONFLIKT 
11. JUNI
  Overenskomstforliget på det 

kommunale område betyder, 
at strejke- og lockoutvarsler 
p.t. er trukket tilbage. Men det 
er ikke nødvendigvis ensbety-
dende med, at en lærerkonflikt 
er afblæst. Stemmer lærerne 
nej til det samlede forlig, kan 
de gå i strejke 11. juni. 

  Danmarks Lærerforening har 
netop meldt ud, at urafstem-
ningen om weekendens over-
enskomstforlig kommer til at 
finde sted i perioden fra den 
25. til den 3. juni via elektro-
nisk afstemning på dlf.org. 

  Medlemmerne på det regionale 
og kommunale område afgør 
resultatet ved almindeligt fler-
tal. På det statslige område er 
det DLF’s hovedstyrelse, der 
har beslutningskompetencen, 
men medlemmerne kan afgive 
deres stemme i en vejledende 
urafstemning. 

  Selve urafstemningsresultatet 
må tidligst offentliggøres den 
4. juni. Og den 6. juni tager 
Forhandlingsfællesskabet stil-
ling til, om det samlede forlig 
er godkendt.

  Er der enkelte organisationer, 
hvor medlemmerne stemmer 
nej til overenskomstforliget, vil 
disse organisationers medlem-
mer kunne have første strej-
kedag mandag den 11. juni, 
midt i 9.- og 10.-klassernes 
mundtlige prøver og tre uger 
før skolernes sommerferie.
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Slip dine elever fri som journalister i den interaktive dokumentar 
’Deadline Syrien’. Her møder de syriske flygtninge i Danmark og 
i en af verdens største flygtningelejre.  
 
Du finder ’Deadline Syrien’ og mange andre materialer om krig 
og naturkatastrofer på:  
 

redbarnet.dk/skole

Michael Christopher Brown/Magnum/Red Barnet

LIVET I VENTEPOSITION  

GRATIS!
ALLE TRIN
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Fagbladet Folkeskolen  har spurgt KL’s topfolk om, hvad de vil gøre for at give folkeskolen en ny start.  

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  J A C O B  E H R B A H N

KL lover godt samarbejde

 H vorfor skal lærerne have tillid til KL? 
Vil en undersøgelseskommission 
give lærerne bedre arbejdsforhold? 
Og kan KL og lærernes forhandlere 
nogensinde blive enige? Folkeskolen 

har spurgt fem topfolk i KL om, hvad de nu 
vil gøre, for at lærerne kommer til at mærke 
forandringer i hverdagen. 

Høje-Taastrups konservative borgmester 
og formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, 
Michael Ziegler, har nu tre gange uden held 
forhandlet lærerarbejdstid med lærernes 
formand, Anders Bondo Christensen. Han 
mener, at KL i lige så høj grad som lærerne 
har brug for at få skolen ind i »en normal 
gænge igen«. 

»Vi skal forbi den konstante skyttegravs-
krig, så der ligger en meget stor vilje og en 
moralsk forpligtelse til, at det her skal blive 
en stor succes for begge parter«, siger Michael 
Ziegler. Han tror på, at en uvildig undersøgel-
seskommission kan gøre en forskel:

»Det her betyder, at begge parter nu sæn-
ker skuldrene lidt, træder et skridt tilbage 
og lader mere neutrale personer prøve at se 
tingene igennem på en ny måde«. 

Michael Ziegler fortæller, at han nu meget 
tydeligt vil italesætte over for borgmestrene, 
hvor vigtigt det er, at man også lokalt er klar 
til en ny start. Han forventer igen at blive en 
central person: »Nogle vil skele til: ’Hvad bru-
ger ham der Michael Ziegler det til lokalt?’« 

Høje-Taastrup er en af 26 kommuner, hvor 
man ikke har indgået en lokal arbejdstidsaf-
tale med lærerne. 

Får det nogen betydning for de lokale ar-
bejdstidsforhandlinger i din kommune?

»Det tænker jeg ikke umiddelbart, at det 
vil gøre. Set med mine øjne er hele ideen 
med det her, at der vil komme noget ud af 
det, som kan levere stærkt input og stærke 
anbefalinger til de forhandlinger, vi skal have 
umiddelbart efter. Det er jo noget, vi vil få om 
halvandet år«. 

En underskrift forpligter
KL’s nye formand, Jacob Bundsgaard, er so-
cialdemokratisk borgmester i Aarhus, der som 
den første kommune fik en lokal arbejdstidsaf-
tale for lærerne efter lovindgrebet i 2013.

»Jeg kaster mig ind i arbejdet med et 
brændende ønske om, at der er gode rammer 
for det at være folkeskolelærer, uanset hvor i 
kongeriget man er lærer«. 

Mange har i debatten stillet spørgsmål ved, 
om KL overhovedet er forpligtet til noget som 
helst af en undersøgelseskommission. Jacob 
Bundsgaard er ikke i tvivl: 

»Vi er helt konkret forpligtet af den un-
derskrift, der er sat på aftalen til at indgå et 
forløb, der kan danne fundament for en ny 
arbejdstidsaftale«, lyder hans helt præcise 
formulering.  

Han håber, at det lykkes. 
»Jeg håber, at man kan nå i mål inden 

overenskomstforhandlingerne i 2021 – men 
bagkanten er 2021«. 
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Nyt danskmateriale til den tidlige læsning i 0.-1. klasse

Dansk for alle
Læsebogen indeholder meningsfulde tekster om Afrikas dyr 

differentieret i 3 niveauer. I den fælles gennemgang vægtes 
elevernes sprogudvikling. Det er et inkluderende materiale, 
hvis afsæt er, at alle elever kan tage del i klassens 
aktiviteter og på den måde udvikle sig i et inkluderende 

læringsfællesskab. Grundtanken er, at elevernes personlige, 
sociale og faglige udvikling udvikles i sammenhæng.

www.meloni.dk

Materialet omfatter en læsebog, en Underviserens håndbog med 
opgaver, aktivitetsskemaer til ophængning i klassen, bogmærker samt 
en hjemmeside med supplerende materiale og oplæsningsfunktion på 
flere sprog, bl.a. arabisk og tyrkisk.

Herlevs socialdemokratiske borgmester, 
Thomas Gyldal, er også ny mand på posten 
som formand for Børne- og Undervisningsud-
valget i KL. I Herlev er der også en lang tradi-
tion for et tæt samarbejde mellem lærerkreds 
og kommune, og kommunen har en lokal 
arbejdstidsaftale for lærerne. Thomas Gyldal 
håber, at et nyt fælles samarbejde kan styrke 
folkeskolen på flere planer: 

»Er styringen i virkeligheden på alle para-
metre til gavn for kerneydelsen, eller kunne vi 
med rette være lidt kritiske over for nogle af de 
ting, vi selv har bygget op, sådan at vi kunne 
frigive tid, energi, resurser og overskud til at 
levere mere ind i kerneydelsen?« spørger han. 

Han håber, at overenskomstforliget kan 
være med til at udvikle samarbejdet ikke bare 
i Herlev, men i hele Danmark, og ikke først 
ved overenskomstfornyelsen i 2021. 

»Jeg forestiller mig ikke, at vi sætter ver-
den i stå og så venter på, at der kommer 
noget ud fra centralt hold. Jeg tænker, at vi 
arbejder centralt, og samtidig at man i 98 
kommuner vil gøre alt, hvad man kan, for 
at få vilkår, der kan skabe den gode under-
visning«. 

Resurser til samarbejde
Kristian Wendelboe har været administre-
rende direktør i KL siden 2011. Han er klar til 
at sætte resurser af til arbejdet. 

»Den rapport kommer vi ikke til at kunne 
stille på hylden for at samle støv. Begge parter 
har committed sig på at tage den dybt alvor-
ligt«, siger han om undersøgelseskommissio-
nens afrapportering. 

Han vil ikke give et tidspunkt for, hvornår 
lærerne får en arbejdstidsaftale. 

»Det kommer an på den overenskomst-
forhandling, der kommer bagefter«, siger 
han: »Jeg tror næsten, at det vigtigste er, at vi 
begge to er enige om, at de fem års krig, der 
har været i folkeskolen, ikke kan fortsætte«. 

Og Kristian Wendelboe  bliver støttet af ud-
viklingsdirektør for indsats på skoleområdet i 
KL Arne Eggert: 

»Lige siden blækket på aftalen blev tørt, 
har vi gjort alt det, vi overhovedet kunne, for 

at vise, at vi vil det her. Vi dedikerer så mange 
resurser, som det måtte være nødvendigt«. 
bje@folkeskolen.dk og  

mbt@folkeskolen.dk

Læs også
Du kan læse alle interviewene med 
KL-topfolkene i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk

Michael Ziegler, borgmester 
i Høje-Taastrup og KL’s for-
handler, vil nu fortælle lan-
dets øvrige borgmestre, at de 
skal bakke op om intentioner-
ne i arbejdstidsforliget.
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KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

BESTIL STAV TIL DET NYE SKOLEÅR 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

1
Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bru-
ges fra 0. til 10. klasse. Alle elevbøger og lærervejledninger 
er revideret efter de nye retskrivningsregler og forenklede 
Fælles Mål. Systemet indeholder oplæg til både fælles un-
dervisning i klassen og individuelt arbejde – og findes nu i 
online-udgave til 1.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser 
og autentiske tekster, og mange 
opgaver er selvkontrollerende. Inde-
holder oversigter over grammatik, 
sætningsled, kommaregler og ord-
liste med de enkelte ords ordklasse 
og bøjning. Består af elevbog samt 
en lærervejledning med facit og ud-
dybende kommentarer til de enkelte 
emner. Til udskolingen.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning og 
skrivning sjovere med spil og 
værksteder. Indeholder et bredt 
udvalg af kort, spilleplader, 
plakater og et idekatalog lige 
til at gå til. Materialet tager ud-
gangspunkt i Stav 0 Elevbog, 
men kan også anvendes som 
selvstændigt materiale.

1.-8. klasse
  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 

overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, sta-
vetræning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert 
klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til 
papirudgaven af STAV. STAV Online er motiverende for eleverne, da 
der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin. 

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 300 kr. 
ekstra til din klasse (normalpris for klasselicens 
1.260 kr.). Ønskes kun Stav Online tilbyder vi 
nye brugere 25% introduktionsrabat.
 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

PRØV STAV ONLINE GRATIS I 14 DAGE.
 
Klik ind på stav-online.dk eller bestil på 
info@dpf.dk.

GRATIS 
PRØVE- 

PERIODE

8,1 %  
 og ord om frokostpausen

LØN
Den samlede ramme endte på 8,1 procent. Rammen er fordelt med 
generelle lønstigninger på 6,82 procent over de tre år, overenskom-
sten løber. Man skønner, at prisudviklingen i den samme periode vil 
blive på 5,08 procent, og dermed får lærerne råd til lidt flere varer i 
butikkerne. Desuden er der afsat 0,67 procent til organisationernes 
aftaler om de elementer, der har særlig betydning for de enkelte 
faggrupper.

Her er hovedpunkterne i det samlede kommunale forlig.

FORDELING OVER ÅRENE: 
• I 2019 stiger lønnen med 2,4 procent.
• I 2020 stiger lønnen med 1 procent.
• I 2021 stiger lønnen med 2,7 procent.

En af de store knaster i lønforhandlingerne har været, at arbejdsgi-
verne vil sikre, at de offentlige ansattes løn ikke stiger mere end de 
privatansattes. I overenskomsten 2015 fik arbejdsgiverne indført et 
såkaldt privatlønsværn, som sikrede, at de offentlige lønninger aldrig 
ville kunne stige mere end de private. Det bliver fjernet med denne 
overenskomst. 

De næste tre år er parterne enige om, at det udelukkende er den 
såkaldte reguleringsordning, der justerer forholdet mellem private og 
offentlige lønninger. Reguleringsordningen betyder, at forskellen mel-
lem offentlige og private lønninger en gang om året reguleres med 
80 procent. Hvis de offentlige lønninger halter bag efter det private, 
stiger de altså med 80 procent af forskellen, men til gengæld falder 
de også med 80 procent af et eventuelt fald i de privatansattes løn-
ninger.

KL’s topforhandler, Michael Ziegler, fortæller, at privatlønsværnet 
er fjernet for at imødekomme de ansattes ønsker: »Det er et økono-
misk ansvarligt forlig, som sikrer en reallønsfremgang, samtidig med 
at det også sikrer en balance i forhold til lønudviklingen i det private 
erhvervsliv. De kommunalt ansatte skal have fornuftige lønninger, 
men det er vigtigt, at de ikke bliver lønførende«.

SPISEPAUSEN
En overenskomstsikring af den betalte spisepause var et krav, som 
akademikerne oprindeligt stillede til de statslige arbejdsgivere, 
men også her trådte de offentligt ansattes organisationer sammen 
og ønskede den spisepause, som alle offentligt ansatte har som 
en del af deres arbejdstid, sikret i overenskomsten uden at skulle 
betale for det. Undervejs i forhandlingerne ytrede Michael Zieg-
ler flere gange, at han slet ikke kunne forstå, hvorfor spisepausen 
også skulle forhandles ved det kommunale bord.

Resultatet blev tre forskellige modeller for spisepausen:
Organisationerne under hovedorganisationerne FTF og LO (herun-
der lærerne) har stillet sig tilfredse med, at arbejdsgiverne skriftligt 
præciserer, at de ikke vil ændre på den betalte spisepause, mens 
Akademikerne i kommunerne har krævet, at den betalte spisepause 
skal skrives ind i overenskomsten. De har ifølge Politiken betalt 
0,35 procent af lønrammen – svarende til 50 millioner kroner – for 
at få skrevet spisepausen ind i overenskomsten. De fleste af pen-
gene hentes via en fastfrysning af akademikernes rådighedstillæg.

I det generelle forlig er der foruden de store knaster også ind-
gået en række mindre aftaler. Blandt andet en ny ferieaftale, der 
passer til loven om, at man kan afholde ferie i det første år, man er 
ansat, forbedringer af fravær grundet familiemæssige årsager og 
også videreførelse af tryghedspuljen for ansatte, der bliver fyret i 
kommunerne.

Med storebededagsforliget er overenskomstforhandlingerne 
dog ikke forbi. Inden 11. maj skal KL have forhandlet med de en-
kelte organisationer. Det betyder, at for eksempel Skolelederfor-
eningens overenskomstkrav, Lærerforeningens krav om et lønforløb 
for konsulenter og et samarbejdsprojekt, der skal afdække mulig-
hederne for at oprette en efteruddannelsesfond, stadig mangler 
af blive forhandlet. Det samme gælder de særlige krav for mindre 
medlemsgrupper i DLF.

mbt@folkeskolen.dk, kra@folkeskolen.dk
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KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

BESTIL STAV TIL DET NYE SKOLEÅR 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

1
Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bru-
ges fra 0. til 10. klasse. Alle elevbøger og lærervejledninger 
er revideret efter de nye retskrivningsregler og forenklede 
Fælles Mål. Systemet indeholder oplæg til både fælles un-
dervisning i klassen og individuelt arbejde – og findes nu i 
online-udgave til 1.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser 
og autentiske tekster, og mange 
opgaver er selvkontrollerende. Inde-
holder oversigter over grammatik, 
sætningsled, kommaregler og ord-
liste med de enkelte ords ordklasse 
og bøjning. Består af elevbog samt 
en lærervejledning med facit og ud-
dybende kommentarer til de enkelte 
emner. Til udskolingen.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning og 
skrivning sjovere med spil og 
værksteder. Indeholder et bredt 
udvalg af kort, spilleplader, 
plakater og et idekatalog lige 
til at gå til. Materialet tager ud-
gangspunkt i Stav 0 Elevbog, 
men kan også anvendes som 
selvstændigt materiale.

1.-8. klasse
  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 

overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, sta-
vetræning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert 
klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til 
papirudgaven af STAV. STAV Online er motiverende for eleverne, da 
der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin. 

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 300 kr. 
ekstra til din klasse (normalpris for klasselicens 
1.260 kr.). Ønskes kun Stav Online tilbyder vi 
nye brugere 25% introduktionsrabat.
 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

PRØV STAV ONLINE GRATIS I 14 DAGE.
 
Klik ind på stav-online.dk eller bestil på 
info@dpf.dk.

GRATIS 
PRØVE- 

PERIODE
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en ko 
og en so 

I hver børnehaveklasse sidder mindst et par  
elever, som allerede kan læse. Selvfølgelig tager  
læreren sig af de svage først, men man kan komme 
langt med lidt læsedifferentiering, siger læseforsker.

TIDLIGE  
LÆSERE BLIVER  
LET OVERSET
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en ko 
og en so 

»En ko og en so«. Og så skal der skrives fine 
bogstaver på dobbeltlinjer. Så kan man altid 
læse sin egen spændende bog om dinosaurer, 
når man kommer hjem. For når man er seks 
år, gør man, hvad man får besked på, og vil 
ofte gerne være som de andre i klassen.

Der findes masser af forskning i, hvordan 
man identificerer og hjælper børn, der har 
svært ved at lære at læse. Men de børn, der 
allerede læser som fire-femårige, har der ikke 
været meget fokus på – hverken i forskningen 
eller i skolen. Peter Heller Lützen, som er fag-
lig konsulent i Nationalt Videncenter for Læs-
ning, er i øjeblikket i gang med at sammensæt-
te et forskningsreview over tidlig læsning. 

»Der findes to større projekter fra USA og 
Skotland fra henholdsvis 60’erne og 70’erne 
og så to mindre danske fra 1992 og 2001. Det 
er det. Når jeg ser på danske artikler om dif-
ferentiering af læseundervisning, handler 
det generelt om læsevanskeligheder. Man 
interesserer sig langt hen ad vejen – og med 
god ret – først for dem med vanskeligheder. 
Tankegangen er, at dem, der kan lære tingene 
selv, de skal nok klare sig«. 

Peter Heller Lützen har fuld forståelse for, 
at det ikke er de her børn, der står øverst på 
lærernes opmærksomhedsliste. Men han vur-
derer, at der ofte vil være børn i hver børneha-
veklasse, der kan læse allerede fra starten, og 
en håndfuld i slutningen. Dels er det ærgerligt, 
fordi de ikke udvikler sig videre fra det, de 
allerede kan, dels er der en risiko for, at de 
keder sig så meget, at de enten føler sig helt 
forkerte eller begynder at forstyrre de andre. 

Hvem er de?
Men hvorfor kan disse børn allerede læse? 
Det er der mange svar på. Begge internationa-

le studier viser, at der ikke er nogen sammen-
hæng mellem tidlig læsning og forældrenes 
uddannelsesniveau, og der er kun en såkaldt 
moderat sammenhæng med intelligens. 

»Det afgørende er familiernes læsevaner 
og indstilling til læsning og skolegang. Det 
handler mere om, at børnene er vedhol-
dende, kan lide at lave ting alene, holder af at 
koncentrere sig om det samme i længere tid 
ad gangen og har god evne til auditiv skelnen. 
Og allervigtigst er, at de er meget sammen 
med voksne, som selv læser og udviser glæde 
og engagement ved for eksempel avis- og 
romanlæsning. Voksne, som læser sammen 
med børnene og gør det på børnenes præmis-

ser ved for eksempel at lade dem vælge, hvad 
der skal læses, og ikke mindst tale om, hvad 
man læser«, fortæller Peter Heller Lützen. 

I de ældre studier er der altså ingen sam-
menhæng mellem tidlig læsning og forældre-
nes uddannelse, men man ved i dag, at der 
er en social slagside i forbindelse med for 
eksempel højtlæsning i hjemmet. Hvad det 
betyder for de tidlige læsere, ved man ikke.

Efter al sandsynlighed er der en medfødt 
faktor, så nogle har lettere og nogle sværere 
ved at lære at læse. Men det, man er født 

med, skal møde noget, forklarer Peter Heller 
Lützen. 

»Der skal være et hjem, hvor der er bøger. 
Hvor man giver dem i fødselsdagsgave, hvor 
man læser højt og fortæller hinanden om det. 
Du kan have et nok så godt kognitivt udgangs-
punkt, men ligesom med meget musikalske 
mennesker hjælper det ikke, hvis de aldrig 
ser et instrument«. 

En del af børnenes forældre fortæller, at 
de intet har gjort aktivt for at få børnene til 
at læse. Andre henviser til didaktisk børne-
fjernsyn. 

I 60’erne og 70’erne, hvor de internatio-
nale studier blev gennemført, var det den 
officielle holdning, at læsetræning var skolens 
opgave, og at for tidlig læsning kunne være 
skadeligt for børnenes hjerner. Den holdning 
er man jo gået helt bort fra i dag. 

»Men der er et historisk ekko. Vi havde for 
nylig en mor, der var meget bekymret, fordi 
datteren var begyndt at læse. ’Skal vi flytte 
alle bøgerne?’ spurgte hun. Børnehaveklasse-
læreren svarede selvfølgelig nej. Der er intet, 
der tyder på, at det kan være for tidligt, hvis 
barnet har lyst, og man leger med det«. 

Der er dog fortsat nogle steder advarsler 
mod læsningen, fordi børnene så kommer til 
at kede sig i skolen. 

»Det kan jeg måske bedre forstå, men net-
op derfor er det jo vigtigt, at børnene mødes 
der, hvor de er, for mange af børnene udvik-
ler underudviklingsstrategier. De viser ikke 
lærerne, hvad de kan, fordi de gerne vil passe 
ind. Og så kan de være svære at opdage«. 

Hvad kan skolen gøre?
Men hvad er så skolens opgave? Ifølge Peter 
Heller Lützen handler det først og fremmest 
om at vide det – altså opdage, at der sidder 
børn i klassen, som allerede kan læse. Og 
derefter at agere på det. 

»Jeg ved godt, at vi tester mere end nogen-
sinde før. Men det er ikke engang sikkert, at 
man fanger det i en sprogscreening. Så det er 
noget andet, der skal til«.

I København har Skolen på Islands Brygge 
kontaktet videncenteret for læsning, fordi 
lærerne var nysgerrige efter at vide, hvordan 
de skulle håndtere de tidlige læsere. Det blev 
startskuddet på et projekt, hvor de sammen har 
søgt penge fra A.P. Møllers talentpulje og nu er 
i gang med at udvikle værktøjer til lærerne. 

»Det er et iagttagelsesværktøj, ikke en test. 
Målet er at få en systematik ind i den måde, 
man observerer børnene på, så man netop 
opdager de tidlige læsere og derfra har et 

TEKST PERNILLE AISINGER

ILLUSTRATION MAI-BRITT AMSLER

Mange af børnene 
udvikler underudvik-
lingsstrategier. De  
viser ikke lærerne, 
hvad de kan, fordi de 
gerne vil passe ind. 
Og så kan de være 
svære at opdage.

Peter Heller Lützen
Nationalt Videncenter  
for Læsning
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udgangspunkt for at udvikle dem og give dem 
noget ekstra. Vi arbejder på det sammen med 
lærerne frem til efteråret«. 

Når man så har den viden, skal der ageres. 
Her er det umiddelbare svar differentiering. 
Peter Heller Lützen er helt klar over, at mas-
ser af lærere allerede i dag giver eleverne 
forskellige læseoplevelser efter deres niveau. 
Men der er også fortsat klasser, hvor alle læ-
ser den samme bog hele tiden og bevæger sig 
frem i samme tempo. 

»Vi er jo gået væk fra at dele børnene op i 
niveauer. Men en gang imellem er det måske 
meget godt. Kora har udarbejdet en rapport 
om højtbegavede børn. Rapporten viser, at 
det er godt for dem at gå i en stamklasse og 
så en gang imellem blive taget ud til noget 
særligt. Vi tænker, at det samme måske gør 
sig gældende for de her elever«.

Peter Heller Lützen henviser til DPU’s 
læremiddelundersøgelse, som beskriver en 

ret slavisk progression. Han understreger, 
at undervisningen selvfølgelig ikke er et 
direkte spejl på læremidlerne, for den 
dygtige lærer ved godt, at det må man 
afvige fra. Men der er en udfordring i 

undervisningsmidlerne, mener han: 
»De har stort set alle sammen det udgangs-

punkt, at børnene ikke kan læse, når de star-
ter i børnehaveklasse. Men virkeligheden er 
bare, at nogle kan. Og den gruppe vil forment-
lig være i vækst, fordi både daginstitutioner og 
forældre er meget opmærksomme på det her«. 

En måde at gå til differentiering kan også 
være et princip, som er populært i New Zea-

land, USA, England og Norge – kendt som 
guided reading eller stationslæsning. Her er 
børnene inddelt i små grupper i læsetiden, 
så de læser på deres eget niveau og sammen 
med andre på samme niveau, og så bliver de 
løbende flyttet videre i nye grupper efter de-
res progression.

»Fordelen ved det er, at det kan lade sig 
gøre, uden at man skal have voldsomt mange 
flere resurser. Jeg er helt med på, at der er 
masser af andre ting, der skal fungere, før man 
kan begynde at tænke på det her som lærer. 
Men netop derfor er det værd at tage med, 
at de små dryp også kan gøre noget. Guided 
reading kræver mest en omorganisering, og 
at man udvikler materialer til hinanden på en 
skole, som man så kan genbruge. Og det gode 
er så, at de tidlige læsere også udvikler sig«. 

Man ved ikke med sikkerhed, hvad tidlig 
læsning betyder for det videre uddannelses-
forløb

»Der er nogle, der siger, at hvis man læ-
rer noget tidligt, har man mere tid til at øve 
sig, og så vil man være bedre i 3.-4- klasse, 
hvor læsning bliver mere fagligt orienteret. I 
indskolingen er der meget fokus på at lære at 
læse, mens der fra omkring 3. klasse kommer 
mere fokus på at læse for at lære. Hvis man 
har fået gode strategier for tilegnelsen af nye 
ord, vil det være nemmere at tilegne sig ny 
viden senere. Men det er ikke entydigt, om 
man bevarer forspringet. Og det er jo igen 
også afhængigt af, hvad man bliver mødt med 
i skolen«, siger Peter Heller Lützen. 
pai@folkeskolen.dk

MØD MODIGE 
FRIVILLIGE! OG GØR 
DINE ELEVER MODIGE 
TIL SELV AT STOPPE 
KONFLIKTER.

/ 1

rødekors.dk

+ ALEXANDRU ER FATTIG, MEN MAN 

KOMMER LANGT MED EN GOD VEN 

+ NICOLETA KUNNE GODT BRUGE EN KRAMMER 

DILEMMA
BLIVER DU 

VENNER MED BØRNE-
SOLDATEN?

FREJA BLEV HANEENS  
FØRSTE DANSKE VENHELTENES HELTE

FREDERIK RØNNOW 

+ WILLIAM KVIST 

OM MOD

MED DANSKE 

OG RUMÆNSKE 

BØRN
 

Udførlig lærervejledning med 
masser af aktiviteter og veltilrette-

lagt emneuge følger med. Gratis. 
Betal kun porto og ekspedition. 

Se mere og bestil act MODIG på: 
rødekors.dk/skole/modig 
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Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

xxxxxxxx

PODCAST FORTÆLLER  
OM DANMARKSHISTORIEN
Med det nye undervisningsmateriale »GenFortalt« vil folkene bag gøre 
formidlingen af Danmarkshistorien mere levende og nærværende for 
eleverne på folkeskolens 4.-6. klassetrin. Materialet består af korte pod-
casts i et interaktivt undervisningshæfte, der kan downloades til telefo-
ner og tablets. Materialet introducerer eleverne til blandt andet kildekritik 
og er redigeret og faktatjekket, så det lever op til Fælles Mål. Materialet 
er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvordan håndterer du  
negativ social kontrol?
Som lærer kan det være meget vanskeligt at vide, hvordan man 
skal håndtere elever, der er udsat for negativ social kontrol. Derfor 
har kampagnen »Med al ære og respekt – Bryd negativ social 
kontrol« udviklet et tilbud til lærere og andre fagpersoner, som 
kan afhjælpe usikkerheden, vejlede i, hvordan man kan hånd-
tere situationen og lære om tegnene på negativ social kon-
trol. Som en del af kampagnen kan du også booke personer, 
der selv har været udsat for negativ social kontrol, til et 
gratis foredrag, oplæg eller debatarrangement på skolen.

Se mere på genfortalt.nu

Se mere på medalrespekt.dk

Ved Martin Vitved Schäfer/mvs@folkeskolen.dk
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»Halfdans ABC«  
på Arbejdermuseet
Den ikoniske børnebog »Halfdans ABC« er ikke læn-
gere bare en bog, men bliver nu til et sanseligt og 
interaktivt univers, når Arbejdermuseet i København 
slår dørene op for udstillingen »Rimehelten Half-
dan«. Fra starten af maj og tre måneder frem kan 
børn og unge besøge udstillingen gratis, hvor de kan 
gå på opdagelse i poesiens verden. 

Som en del af udstillingen tilbyder museet også 
gratis undervisningsforløb og litteraturarrangemen-
ter i børnehøjde. Formålet er at fremelske børns læ-
selyst og give alle børn mulighed for at få adgang til 
kultur og litteratur. Udstillingen er blevet til med en 
donation fra Spar Nord Fonden.

 Se mere på arbejdermuseet.dk

Foto: iStock

ANNE BØGH FANGEL - Principal organisation analyst ved Alexan-
dra Instituttet. Med fokus på adfærd og organisering.

GEO CLAUSEN - Professor DTU. Med fokus på folkeskolens inde-
klimaproblematik. 

HENRIK GOOD HOVGAARD - Fremtidsforsker ved Future Navigator. 
Med fokus på fremtidens krav til den lærende organisation.

PRIS
Pris for hele arrangementet indeholdende debat, oplæg og for-
plejning 1.500kr. ekskl moms.

TILMELDING
Vi glæder os til en inspirerende dag fyldt med faglighed, dialog 
og tanker for fremtiden. Tilmelding efter princippetførst til mølle 
med maksimalt 35 deltagere. Seneste tilmelding den 15. maj. på 
mail: tva@skala-ark.dk

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kon-
takte Trine Vermund på tlf.:  29 99 66 06 eller sende en mail til: tva@

VI GENTAGER SUCCESEN: Region Hovedstaden 28. august, Region Nordjylland 25. september, Region Sjælland 30. oktober, Region Syddanmark 27. november

Beslutningstagere, skoleforvaltninger og andre aktører inviteres 
hermed til en enestående mulighed for deltagelse i inspirations-
seminaret:

”SKOLERNES SUNDHEDSTILSTAND OG OVERLEVELSE”
Arrangementet afholdes tirsdag den 5. juni på Fængslet, Fussings-
vej, 8700 Horsens.

Trods de mange nybyggede skoler og renoveringsindsatser er vi 
langt fra at være nået i mål, hvis vi skal tilbyde vores børn de 
rammer, vi har ønsket for dem. Derfor stiller vi skarpt og inviterer 
til et dagsseminar med oplæg og debat. Vi håber at I sammen 
med os vil dykke dybere ind i problematikken og tænke tanker for 
fremtiden i samspil med:

VI STILLER SKARPT 
SKOLEN I SKYDESKIVEN
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FA R V E L  T I L  F O L K E S KO L E N

»Jeg har været utrolig 
lykkelig for at være lærer i  
de 17 år, jeg var det, inden  
skolereformen«, siger 
Charlotte Erichsen. 
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» Jeg kunne 
være blevet  
i folkeskolen, 
men det ville 
ikke have  
været godt  
for mig«.
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Lærer Charlotte Erichsen står på 
N.J. Fjordsgades Skole i Aarhus 
i oktober måned i 2014 med en 
kollega. Hun er bevæbnet med 

gåpåmod og en kæmpe viden om den nye 
folkeskolereform.  
     I to måneder har hun terpet på hundredvis 
af nye videns- og færdighedsmål i et nyt job 
som international vejleder i Undervisningsmi-
nisteriet. Nu skal hun møde en gruppe lærere 
og en skoleleder og i gang med at lære fra sig. 
Og hun har lidt sommerfugle i maven. 

»Jeg stod der i skolegården. Jeg kendte jo 
godt til den massive kritik af skolereformen. 
Men jeg glædede mig også til at gå ind til de 
her ti lærere og en skoleleder. Jeg glædede 
mig til at se, om det kunne give mening for 
dem, når vi fremlagde målene for fem forskel-
lige fag koblet til globale læringsaktiviteter«.

Hun har haft tid til at sætte sig ind i alle 
kroge af reformen, og hun tror på, at den vil 
gøre en forskel for skolen.  

»Reformen er nytænkende, visionær og 
innovativ. Der var nogle rigtig gode ting i 
aftaleteksten, som jeg var sikker på kunne 
skabe spændende ting ude på skolerne. Det 
ville jeg så gerne være med til at udføre. Det 
her var rammer, der kunne skabe spændende 
undervisning og god læring for eleverne«, 
siger hun. 

Charlotte Erichsen har systematisk gen-
nemgået hundredvis af Fælles Mål for de en-
kelte fag. Og hun tror på, at målene vil sparke 
mere dannelse ind i skolen. 

»Når jeg analyserede målene, syntes jeg, 
der lå rigtig meget dannelse implicit i målene. 
Men det krævede, at man havde tid til at 

analysere, og at man kunne se det bredt og 
over mange klassetrin. Brugte man som lærer 
målene, betød det, at man kunne leve op til 
folkeskolens formål«.

Systematisk gennemgår hun det for lærer-
ne. Og tilbagemeldingen kommer prompte:

»De var begejstrede. Vi fik så meget positiv 
feedback. Det gav så meget mening«. 

Hun er helt høj, da hun forlader skolen og 
glæder sig bare til næste gang, hun skal gå ind 
ad en skoleport og vejlede lærere om vejen 
frem i den nye reform. 

Reformen lyder helt rigtig
Folkeskolereformen blev rullet ud over 
landets skoler i august 2014. Eleverne skulle 
have en længere og mere varieret skoledag. 
3.000 mål for fagene blev bindende for 
lærerne at undervise efter. Finansieringen 
af flere timer til eleverne skulle blandt andet 
ske ved, at lærerne brugte en større del af 
deres arbejdstid på at undervise. Det havde 
et regeringsindgreb sørget for året før med 
en arbejdstidslov, som ændrede rammerne 
for lærernes arbejdsliv. Arbejdstidsaftalen fra 
2008 havde i praksis givet et loft over antallet 
af undervisningstimer. Men med lov 409 blev 
det alene skolelederen, der bestemmer, hvor 
mange undervisningstimer læreren har. 

Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, 
Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og 
De Konservative havde tre mål for, hvordan 
skolereformen skulle styrke og udvikle ele-
vernes faglighed: Folkeskolen skulle udfordre 
alle elever, så de bliver så dygtige, som de 
kan. Folkeskolen skulle mindske betydningen 
af social baggrund i forhold til faglige resulta-

ter. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skulle 
styrkes blandt andet gennem respekt for pro-
fessionel viden og praksis. 

Målene lød helt rigtige for Charlotte 
Erichsen, og hun var glad for, at hun fik mu-
ligheden for at være med på første række, da 
reformen blev rullet ud. I to år var der afsat 
penge til hendes vejlederstilling i Undervis-
ningsministeriet. Da hendes stilling blev ned-
lagt, ville Charlotte Erichsen vide mere om 
teorierne bag læring. Så i stedet for at vende 
tilbage til folkeskolen som lærer tilmeldte 
hun sig en kandidatuddannelse og begyndte 
at læse til cand.pæd. i didaktik med særligt 
henblik på dansk. 

Kandidatspecialet
En vinterdag i 2016 sidder Charlotte Erichsen 
på et værelse i bed and breakfast Kaptajnhu-
set i Skælskør. Hun sidder på dobbeltsengen 
med en bærbar computer og papirer spredt 
ud over dynen. Hun er tæt på afslutningen 
af sin kandidatuddannelse på Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). 
Specialet er skrevet, og hun mangler kun det 
allersidste fag: æstetik og læring. 

»Jeg ville dygtiggøre mig inden for didaktik 
og almen didaktik. Jeg ville finde frem til, 
hvad god undervisning er på et teoretisk plan. 
For nu havde jeg haft erfaringer med, hvad 
der kunne virke godt i praksis. Jeg havde prø-
vet at udvikle undervisningsmaterialer. Og jeg 
havde brug for at få noget teori på. Jeg ville 
vide, hvordan eleven lærer bedst muligt«, 
siger Charlotte Erichsen. 

De sidste fjorten måneder har hendes 
indtægt bestået af Statens Uddannelsesstøtte. 

Sidste stop gymnasiet    …
Med erfaring som vejleder i folkeskolereformen og en nyerhvervet kandidat- 
uddannelse i rygsækken glædede Charlotte Erichsen sig til at vende tilbage til et  
lærerjob i folkeskolen. Men rammerne passede ikke til visionerne. 
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Sidste stop gymnasiet    …
To dage væk fra mand og barn i Kaptajnhu-
set skal gerne give roen og tiden til at få de 
sidste linjer i specialet på plads. Hun sidder 
og arbejder med den grafiske roman »Tavs« 
af Camilla Hübbe og undersøger, hvad en 
app med lydspor gør for læringen. Så larmer 
mobilen, og på et øjeblik bliver hendes tanker 
revet væk. 

Det er viceskoleleder Poul Kjær Sørensen 
på Skælskør Skole, som ringer. Han har hørt 
rygter om, at Charlotte Erichsen er ved at 
være færdig som kandidat. Han kunne godt 
tænke sig, at en lærer med hendes erfaringer 
kom ud på Skælskør Skole i et barselsvikariat 
på 14 dage. Han siger, at hun kan se det som 
en legeplads. 

»Lige da han ringede, vidste jeg, at jeg ville 
sige ja. Jeg sad med romanen foran mig og 
kunne se, at jeg ville få mulighed for at kom-
me ud og omsætte teorien til praksis med det 
samme. Hvornår får man lige den mulighed?«

Reformen rykker langsomt 
Charlotte Erichsen vender tilbage til folkesko-
len. Over hele landet er skolerne på andet år 
i gang med den nye reform. En evaluering fra 
Kora, Det Nationale Institut for Kommuners 
og Regioners Analyse og Forskning, viser, 
at lærerne ikke har oplevet nævneværdig 
udvikling på fokuspunkterne i folkeskolere-
formen. Det halter med: ro og orden, brug af 
Fælles Mål, variation i undervisningsformer, 
fokus på faglighed og trivsel i undervisningen. 
Heller ikke når det gælder feedback til ele-
verne, teamsamarbejde og pædagogisk faglig 
sparring samt anvendelse af støtte, oplever 
lærerne en udvikling. 

I 2016 viser en anden Kora-undersøgelse 
også, at skolereformen har tre stærkt uhen-
sigtsmæssige virkninger: Skolerne fokuserer 
for meget på at opfylde målene – og bort-
prioriterer andre vigtige opgaver. Der er en 
social slagside, som betyder, at målstyring har 
positiv effekt på resursestærke elevers læring, 
men negativ effekt på resursesvage elevers 
læring. Og så er der også en skæv resursefor-

CHARLOTTE 
ERICHSEN 

   Uddannet lærer ved 
Vordingborg Statssemi-
narium 1991

   Asien-rundrejse 
1991/1992

   Projekt Trampolin med 
tosprogede kvinder 
1992-1994

   Lærer på Kettinge Skole 
1994-1999

   Lærer på Boeslunde 
Skole 1999-2000

   Lærer på Skælskør 
Skole 2000-2009

   Lærer på Vemmelev 
Skole 2009-2011

   Clio Online-redaktør af 
danskfaget.dk 2011- 
2014

   International vejleder på 
Danida-projekt under 
Undervisningsministe-
riet 2014-2015

   Fuldtidsstuderende 
på Aarhus Universitet 
(DPU) 2016

   Lærer på Skælskør 
Skole februar 2017 

   Gymnasielærer hhx med 
undervisning i dansk 
november 2017. 
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deling. De bedste og de dårligste skoler får 
tilført ekstra resurser – men den brede midte 
bliver overset. 

I folkeskolereformens år to er stressni-
veauet blandt lærerne lige så højt som i refor-
mens første år. 

Omkring 60 procent af lærerne fortæller i 
en undersøgelse foretaget af Folkeskolen, at de 
føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsa-
ger. Lærerne angiver i undersøgelsen, at stres-
sen blandt andet udløses af arbejdsbelastning, 
vikardækning, og hvordan den understøtten-
de undervisning fungerer på skolen. Kun otte 
procent siger, at deres stress niveau er mindre 
i år to end i reformens første år.

Lærerjobbet
Den 20. februar 2017 træder Charlotte Erich-
sen ind i skolegården foran de store røde 
bygninger, som udgør Skælskør Skole. Hun 
skal i 14 dage være i en 7. klasse. Aftalen er, at 
hun skal afprøve nogle af de redskaber, hun 
gennem Undervisningsministeriet og DPU har 
fået med i sin mentale og praktiske rygsæk. 
Hun glæder sig. Og det er kun et plus, at 
7.-klassen er en topmotiveret kunsttalent-
klasse, som elever fra hele Slagelse Kommune 
har haft mulighed for at søge ind til, fordi de 
har særlige evner for enten musik eller billed-
kunst. Eleverne er lige ankommet til skolen 
i 7. klasse, og Charlotte Erichsen får lov til at 
undervise dem i dansk. 

»Jeg var så nervøs. Kan jeg få smartboar-
det til at virke? Jeg havde så mange kreative 
opgaver med til dem. Jeg brugte en hel uge 
på at forberede det her forløb til dem, som 
jo netop handlede om det, jeg skrev opgave 
om. Jeg udviklede et forløb om multimodale 
udtryk, når billede og lyd spiller sammen, og 
når de ikke spiller sammen. Eleverne skulle 
bruge billeder, lyd og tekst i kombination«. 

Hun er ved at boble over, da hun stiller sig 
foran klassen. Hun kan virkelig mærke, hvor 
meget hun har savnet at stå foran eleverne. 
Ordene flyder fra hende, hænderne under-
streger, hvad eleverne skal, og hun glemmer 
alt om pauser, indtil én spørger hende, om de 
ikke godt må spise frokost nu. 

Oplevelsen er så fantastisk, at hun er klar 

til mere, så hun takker ja til at blive lærer i 
en fuldtidsstilling. Hun skal være klasselæ-
rer i 4. og i 8. klasse. Begejstringen bærer 
hende. Men hurtigt går det op for hende, at 
især vilkårlige vikartimer æder de timer til 
forberedelse, som er sat af på hendes skema. 
Inklusionselever og daglige omsorgsopgaver 
fylder resten af de arbejdstidstimer, hvor hun 
skal være til stede på skolen. Størstedelen af 
forberedelsen til hendes kreative timer må 
klares hjemme efter arbejdstid. 

»Jeg fornemmer hurtigt, at det er et helt 
andet arbejde, end det var, de 17 år jeg var 
lærer før reformen. Jeg er perfektionist i for-
hold til at planlægge undervisningen og være 
nærværende. Men det er svært i den nye 
virkelighed«. 

Hun får gode tilbagemeldinger fra forældre 
og elever. Men hun har slet ikke tid nok. For-
beredelsestiden på skolen smuldrer. Hun har 
det ikke godt. Derfor går Charlotte Erichsen 
til skolelederen og beder om at komme ned 
på 90 procent af fuld arbejdstid. Hun vil have 
mere tid til at forberede sig – også selv om det 
betyder, at hun går ned i løn. 

»Men hvis jeg skulle gøre det ordentligt, 
så skulle jeg ned på 62 procent af en fuldtids-
stilling«, siger hun. »Men jeg kan se, at mine 
kolleger kan klare det, og jeg beundrer lærer-
standen for, at den kan«. 

Men selv på nedsat tid hænger skoleda-
gene ikke sammen.

»Der sker noget. Jeg mister humøret. Det 
er svært at få enderne til at hænge sammen. 
Filmen knækker lidt. Jeg får ikke fulgt op-
gaverne til dørs. Jeg kan ikke lave noget ud 
over dag til dag-undervisningen. Jeg har ikke 
mulighed for at medtænke alle de gode ideer, 
der er i skolereformen. Det stresser, når man 
har en hel uge, der skal planlægges, og man 
så kun har en time til det«. 

Det er en dag i september, at det for alvor 
går op for hende, at hun under de vilkår, hun 
arbejder under, ikke kan få alle de gode inten-
tioner i folkeskolereformen ført ud i livet. 

Der er havregryn på morgenbordet – både 
almindelige til hendes mand og søn og glutenfri 
til hende selv. Hendes mand rækker hende kaf-
fen og siger: »Du er simpelthen nødt til at søge 
et andet sted hen«. Og hun ved, at han har ret. 
Ni måneder efter at hun vendte tilbage til folke-
skolen, går hun op til sin skoleleder og siger op. 

Reformen fører til udskiftning
Charlotte Erichsen er ikke den eneste 
lærer, der forlader folkeskolen i årene efter 

»Reformen er  
nytænkende, visionær  

og innovativ«.
Charlotte Erichsen,  

konsulent i Undervisningsministeriet 
2014

»Jeg fornemmede hurtigt, at noget ikke 
var som tidligere. Jeg er perfektionist i 
forhold til at planlægge undervisningen 
og være nærværende«, siger Charlotte 
Erichsen om jobbet efter indførelsen af 
skolereform og arbejdstidslov. 
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indførelsen af skolereform og arbejdstids-
lov. En Epinion-undersøgelse foretaget for 
Undervisningsministeriet og Forsknings- og 
Uddannelsesministeriet i 2017 viser, at der 
sker markant flere jobskift efter folkeskolere-
formen og ændringen i lærernes arbejdstids-
regler. Der var cirka dobbelt så mange i 2014, 
der skiftede fra en folkeskole til en privat- el-
ler friskole, end i hvert af årene 2011 og 2012. 
Men stigningen gælder begge veje, for lærer-
stillingerne i folkeskolen skal besættes, så der 
sker også flere skift til folkeskolen.

I 2014 skiftede 2.501 læreruddannede til 
et job uden for folkeskolen. Samtidig skiftede 
2.386 til et job i folkeskolen. Undervisnings-

ministeriet sender en pressemeddelelse ud i 
forbindelse med undersøgelsen, hvor de kal-
der omfanget af jobskift blandt lærerne for »et 
beskedent niveau«. Danmarks Lærerforening 
mener, at der er en »voldsom« udskiftning.

Undersøgelsen viser, at Charlotte Erichsen 
ikke er den eneste, der føler, at rammerne 
klemmer. I undersøgelsen angiver lærerne, 
at de primære årsager til at forlade skolen er: 
for mange elever med faglige og sociale ud-
fordringer, bedre arbejdsvilkår uden for fol-
keskolen, dårlig ledelse, manglende oplevelse 
af anerkendelse af jobbet som folkeskolelærer 
og følelsen af ikke at kunne levere undervis-
ning af høj kvalitet. 

Gymnasiejobbet
2018. Charlotte Erichsen har fundet bedre 
vilkår for at undervise. I dag er hendes 
hverdag på Selandia Merkantilt Gymnasium i 
Slagelse. I den store gule bygning med brede 
gange nikker eleverne med en anerkendende 
hilsen, når hun går forbi. Hun underviser i 
dansk på 1.hhx og har fået lov til at omsætte 
sit speciale i læsning og literacy til praksis i 
form af læsekurser for eleverne. Hun får lidt 
mindre i løn, for hendes anciennitet fra de 
mange år som folkeskolelærer følger ikke med 
over på gymnasiet. 

Hun underviser i 11 lektioner a 70 minutter 
– altså 11,6 timers undervisning om ugen. På 
Skælskør Skole havde hun 16 lektioner a 60 
minutter. Hun har valgt en ansættelse på 90 
procent af en fuldtidsstilling, for der er meget 
at lære i et helt nyt system. 

»Der er meget mere rettearbejde. Planlæg-
ningen af undervisningen tager også mere tid 
for mig, for jeg skal nå at sætte mig ind i det 
hele. Men der er mere plads til fordybelse og 
faglighed, som er kerneopgaven for mig«. 

På gymnasiet bestemmer hun selv, hvor 
hun forbereder sig. Og der er meget færre 
forstyrrelser, end der er i folkeskolen. 

»Den store forskel er, at folkeskolelærere 
skal forholde sig til så mange faktorer på en 
dag. Slåskampe, forældre, der møder op, sko-
lepsykologen, der kommer forbi, elever, der 
bliver syge. I gymnasiet klarer de meget mere 
selv. De har også selv valgt at gå her. Det giver 
større fokus på fagligheden«, siger Charlotte 
Erichsen. 

Hun tror stadig på folkeskolereformen. 
Men hun tror, at den har svære betingelser 
med de rammer, der er for lærernes arbejds-
liv. Og lige nu er det ikke hende, der kommer 
til at yde en indsats for at realisere politiker-
nes mål. 

»Jeg kunne være blevet i folkeskolen. Men 
det ville ikke have været godt for mig. Jeg 
kunne ikke nå at spise sundt og motionere. 
Det kan jeg nu«.  
mbt@folkeskolen.dk

»Jeg kan ikke lave  
noget ud over dag til dag- 

undervisningen«.
Charlotte Erichsen, 
lærer i folkeskolen 

2016

»Der er mere plads til  
fordybelse og faglighed, som er  

kerneopgaven for mig«.
Charlotte Erichsen, 
lærer i gymnasiet  

2018
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       SIDEMANDSOPLÆRING //
Programmering

er en win-win- 
  situation
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TEKST: HELLE LAURITSEN // FOTO: KLAUS HOLSTING

 E
n matematiklærer og en naturfagslærer på Skolen på Herredsåsen har sammen og 
hver for sig kastet sig ud i kodning, programmering og robotbygning. Det foregår i 
undervisningen på alle klassetrin og i skolens eget Legoværksted.

Først underviser naturfagslærer Kirsten Noe og matematiklærer Charlotte Gyl-
denvang Nielsen eleverne i programmering, mens klassens lærer er med til at plan-

lægge timerne og selv lærer af undervisningen. Dernæst er ideen, at klassernes lærere selv kan 
tage over og bruge deres nye viden i egen undervisning. 

»Det er enormt intuitivt at bygge og programmere i Lego. Efter få timer kan eleverne en 
masse selv, og når de sidder med klodserne og arbejder, begynder munden at gå på dem. De 
bygger følelser ind i klodserne, de taler matematik, de åbner sig og tænker ud over rammen. 
De bliver innovative. Det oplever vi hele tiden«, fortæller Kirsten Noe.

Hun har tidligere været naturfagskoordinator i Kalundborg Kommune og har i den forbin-
delse arbejdet meget med Legorobotter og programmering. For tre år siden blev hun lærer på 

continue ››

Bygning af  

Legorobotter  

og sidemands- 

oplæring i  

programmering.  

På Skolen på  

Herredsåsen i  

Kalundborg 

lærer lærerne,  

samtidig med  

at eleverne  

undervises. 

Efter få timers under-
visning i programmering 
får eleverne gang i deres  
Legorobotter.
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skolen, hvor hun især underviser i naturfag, 
så det var oplagt, at hun kom til at stå for sko-
lens Legoværksted.

»Jeg er ikke den store programmør, men 
jeg synes, det er spændende og meget intui-
tivt at arbejde med klodserne og modellerne. 
Nu har ledelsen besluttet, at jeg har fem timer 
om ugen til at arbejde her i Legoværkstedet. 
Det er en satsning, at vi arbejder med Lego. 
Alle klasser har i hvert fald fem timer om året 
her, og ideen er, at vi skal have lærerne til at 
bruge det og til selv at kunne arbejde videre«, 
siger Kirsten Noe.

Fakta 

¶   Alle klasser på Skolen på Herredsåsen i 
Kalundborg får 15 lektioners undervis-
ning i kodning og programmering. De ti 
lektioner er i matematikundervisningen, 
og fem lektioner er i skolens Legoværk-
sted. 

¶    Projektet handler blandt andet om at 
visualisere matematik og naturfag, vise, 
hvad det kan bruges til, lære at skabe 
digitalt, udvikle den naturvidenskabelige 
metode i undervisningen og bevidstgøre 
eleverne inden for teknologi. 

¶   Matematiklærer Charlotte Gyldenvang 
Nielsen og naturfagslærer Kirsten Noe 
står for undervisningen sammen med 
klassens lærere. De forbereder sig sam-
men, og lærerne får sidemandsoplæring i 
lektionerne ved at deltage sammen med 
eleverne. De to lærere kan desuden be-
stilles til projekter, da de har fået afsat 
timer, der i alt svarer til trekvart stilling i 
kodning og programmering. Det er en del 
af den understøttende undervisning.

¶   Skolen på Herredsåsen er en af fire 
Leaps-skoler i landet. Leaps står for læ-
ring og engagement gennem autentiske 
projekter med fokus på science. Det be-
tyder, at al undervisning om nogle år er 
projektorienteret.

Fundamentet i programmering
Alle klasser på skolen får også ti timers 
programmering om året. Det står matema-
tiklærer Charlotte Gyldenvang Nielsen for, og 
samtidig bliver hendes kolleger – matematik-
lærerne – sidemandsoplært.

»I matematik er arbejdet med programme-
ring med til at få begreberne til at sidde fast 
hos eleverne. Der er systematik, der er oven-
på, nedenunder og ved siden af. Der er før 
og efter. Det er en øjenåbner for både elever 
og lærere, og det falder naturligt at bruge i 
mange fag. Mange elever har ikke begreberne 
i orden, men det kan programmering hjælpe 
med«, siger de to lærere.

Charlotte Gyldenvang Nielsen kommer 
med en uddannelse fra it-branchen. Hun har 
arbejdet som it-supporter i Novo Nordisk i fire 
år. Nu har hun været lærer i syv år. 

»Jeg elskede at være it-supporter, men jeg 
savnede udviklingsmuligheder. At være med 
til at videreføre teknologien i skolen er mit 
livs bedste beslutning. Her kan jeg undervise 
i den digitale dannelse, i computerspil, pro-
grammering, og jeg kan følge med i teknolo-
gien«, siger hun.

For halvandet år siden fremlagde hun 
tankerne på skolen om, hvad programmering 
kan bidrage med til alle fag. 

»At tænke systematik som metode kan bru-
ges, ligegyldigt hvilken tankemåde man har. 
Der er også systematik i dansk, og når man 
bliver bevidst om systematikken, har man 
fat i noget, også når man taler læring. Man 
kan anskue det bredt, og programmering kan 
bruges efter temperament«, siger Charlotte 
Gyldenvang Nielsen.

»Der er et fundament i programmering, og 
så kan man udvikle derfra. Det er vigtigt. Man 
skal ikke springe over selve fundamentet, for 
så risikerer man, at man hurtigt strander og 
måske står med nogle robotter, man ikke får 
brugt. Man skal have den grundlæggende tek-
nologi først, så kan man bygge videre derfra 
stille og roligt«.

Styrker elevernes trivsel
Kirsten Noe fortæller, at det er oplagt at 
bruge Lego og programmering i matematik 
og naturfag, men at skolen også har gode 
erfaringer med at bruge Lego i andre fag.

»Vi har mange slags Lego og bruger det i 
forskellige sammenhænge. Blandt andet op-
lever vi, at elever, der har svært ved at blive 
anerkendt af de andre, får nogle succesople-
velser her i værkstedet og bliver brugt af klas-
sekammeraterne«, siger hun.

»Vi har arbejdet med eventyrgenren og 
WeDo-figurer, hvor elever fra 7. klasse skriver 
eventyr, som de fortæller for 1.-klasserne. Dér 
får de øvet sig i programmering og i at fortæl-
le, og de skal få tingene til at hænge sammen«.

Det er også vigtigt, at eleverne tidligt arbej-
der med Lego i skolen. For eksempel oplever 
lærerne, at nogle af de tosprogede elever ikke 
er vant til at lege med Lego.

Kirsten Noe tvivler på, at de fleste lærere 
vil kaste sig ud i et forløb med en klasse alene, 
men de kan jo trække på hendes hjælp fem 
ugentlige timer og Charlottes ti ugentlige timer. 

»Når mine kolleger har været i værkstedet, 
har de set det samme som eleverne og ople-
vet, at Lego er nemt og intuitivt. Måske tænker 
flere, at det bare er sjov og leg, men det er dyb 
alvor, og det er god læring at lege tingene ind«.

Ekstra voksen i klassen 
En af dem, der er blevet fascineret af legen, 
er Martin Dreyer. Han er lærer i matematik og 
naturfag.

»Efter at have været med sammen med 
eleverne, er jeg blevet fanget af Lego. Jeg har 
købt noget til min syvårige derhjemme, og 
det arbejder jeg med indimellem, når børne-
ne er kommet i seng«, siger han med et grin.

»Jeg har været ekstra voksen i klassen, når 
Charlotte har arbejdet med programmering 
med eleverne, men det er sværere at skulle 
gøre det selv. Det kræver noget tid. Jeg har 
brugt forberedelsestid til at løse nogle op-
gaver, men det kræver noget at skulle bruge 
programmering og Lego sammen. Det er lidt 
som mesterlære – man kan noget selv, og på 
sigt kan vi lave et projekt med eleverne. Det 
kræver bare noget tid«, siger Martin Dreyer.

For skoleleder Tina Mandrup handler 
tiltaget på Skolen på Herredsåsen først og 
fremmest om, hvordan skolen giver eleverne 
et bedre grundlag for at forstå matematik og 
naturfag.

»Jeg kan sagtens sætte mig ind i nogle 
læreres utryghed, når man siger kodning og 
programmering. Derfor bruger vi understøt-
tende undervisning til dette og til samtidig at 
sidemandsoplære lærerne. Vi vil gerne have, 
at eleverne bliver digitale skabere og ikke kun 
digitale forbrugere«.

»Eleverne skal turde prøve, og de skal 
turde fejle. Samtidig giver det noget kom-
petenceudvikling internt blandt lærerne, og 
som jeg hører det, går det godt, netop fordi 
de to lærere bag brænder for det«, siger Tina 
Mandrup.  
hl@folkeskolen.dk
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 M atematiklærer Charlotte Gyldenvang 
Nielsen taler om, hvor meget elektro-
nik der er i alles hverdag. I elevernes 
mobiler. Og at elektronik vil være en 

del af alle job i fremtiden. Derfor er det vigtigt 
at have nogle teknologikompetencer, forklarer 
hun eleverne i 7. klasse på Skolen på Herredså-
sen i Kalundborg.

»I skal arbejde med kodning, robottekno-
logi og design for eksempel her i matematik. 
Måske skabe jeres egen app eller designe et 
computerspil. I skal tænke systematisk, tænke 
i algoritmer«. 

»Hvis man har en bageopskrift og skal 
bage en kage, så er der nogle grundlæggende 
ting, der skal være i orden, og rækkefølgen af 
ingredienserne er vigtig. I kan ikke tage mel 
og sukker og sætte det 25 minutter i ovnen. 
Så får I ikke en kage. Rækkefølgen er vigtig, 
og vi skal arbejde med løkker eller loops på 
engelsk«, siger hun som optakt til en simpel 
kodeøvelse.

En Angrybird skal nå en grøn gris. Den 
skal bevæge sig to gange fremad i et skema og 
en gang til højre, så rammer den grisen. Ele-
verne får besked på at slå lyden fra computer-
ne, og så går de i gang med at arbejde i møn-
stre. Tal endelig sammen, lyder opfordringen 
fra læreren. Figuren går i en minilabyrint. 
Øvelserne bliver sværere, og næste introduk-
tion handler om betingelser. For eksempel 
skal figuren gå på en bestemt måde, »hvis der 
er en sti til venstre«.

»Jeg kan ikke finde ud af det«.
»Det er megalet«. 
Kommentarerne er forskellige rundtom 

i lokalet. Nogle rækker hænderne op i tavs 
jubel, når de har klaret en bane, og alle er i 
gang med eller uden hjælp. Efter et stykke tid 
bliver eleverne bedt om at lukke computerne 
ned. Det er svært at stoppe dem.

»For nogle er det her det mest naturlige at 
gøre, og for andre kræver det en omstillings-
proces. Man kan tage et skridt ad gangen, 

fordi det er visuel programmering. Man kan 
tage et skridt og se, hvad der sker.

’Betingelsen’ er en vigtig blok, når man 
taler programmering, for computeren kan 
ikke tænke selv. I skal sætte blokkene sam-
men«, forklarer Charlotte Gyldenvang Nielsen 
og viser på den store skærm nogle forkerte 
sammensætninger, hvor figuren bevæger sig 
forkert, fordi rækkefølgen i blokkene er sat 
forkert sammen.

Charlotte Gyldenvang Nielsen fremhæver, 
at eleverne i opgaver som disse kommer til 
at tale matematik, og at det er en måde at 
visualisere matematikken på. »Det kan hjælpe 
nogle elever, der ellers har svært ved mate-
matik. Her bliver det mere håndgribeligt for 
dem. Det er også muligt at repetere en del 
undervejs, når vi har øvelser med meget ma-
tematik i«.  
hl@folkeskolen.dk

continue ››

Computere kan ikke 
tænke selv, forklarer 
matematiklærer Char-
lotte Gyldenvang Nielsen 
eleverne i 7. klasse. Hun 
underviser i kodning.

Kodning træner  
rækkefølge og  
systematik

I 7. klasse  

er Charlotte  

Gyldenvang  

Nielsen ved at  

undervise i  

basis i program-

mering. Klassens 

lærer er med for 

at blive side-

mandsoplært.
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SIDEMANDSOPLÆRING //

Timer med digte  
og Legomodeller

 I Legoværkstedet på Skolen på Her-
redsåsen i Kalundborg står naturfags-
lærer Kirsten Noe klar til at hjælpe 
med programmeringen, hvis der er 

problemer. Men i første omgang går eleverne 
i 5. klasse bare i gang, bygger, finder en lille 
sjov ting at supplere den valgte model med 
og programmerer deres små robotter til at 
hoppe, kaste, eller hvad de nu ellers kan. 

»Fuglene var blinde
De drejede rundt på pinde
De griner og ler
På grund af deres fjer
Fuglene har en masse farver 
Og de spiser larver«.

Det er Sofie, der har skrevet digtet. Klassen har 
arbejdet med digte i et stykke tid. De har talt om 
parrim, skrevet digte selv og arbejdet med besjæ-
ling. Som for eksempel en tepotte, der kan tale.

»Vi har tidligere bygget en fugl og en kro-
kodille. Det er spændende, fordi vi får lov til 
at lave noget andet. Vi skal ikke bare sidde på 
vores plads og læse«, siger Nana, der godt kan 
lide at tegne og bygge med Lego i sin fritid. 
Hun bygger huse og små byer derhjemme.

»Vi har også prøvet at programmere i ma-
tematik for at lære noget geometri. Det havde 
noget med areal, omkreds og kvadratcentime-
ter at gøre«, forklarer Sofie.

Dansklærer Karen Siri Jakobsen, som er 

Dansklærer Karen 

Siri Jakobsen og 

hendes 5. klasse 

har skrevet dig-

te om døde ting, 

der får liv, og 

nu skal de bygge 

små Legomodeller 

og programmere dem 

til at bevæge sig. 
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med til programmeringen, fortæller, at hun 
har brugt Legoværkstedet til holddansk, hvor 
eleverne i tre 5.-klasser har været delt i fire 
hold, har bygget, programmeret og skrevet 
digte. Efter få timer i værkstedet kan alle ele-
ver bygge modellerne. 

Selma og Natalia har bygget en målskyt-
te. Tidligere har de prøvet at arbejde med 
statistik med en målskytte. De programme-
rede skytten til at sparke, og udfordringen 
var, hvilken vej den drejede, og om de 

kunne få målskytten til at sparke ligeud. 
De har også sat forskellige lyde på deres 
målskytte. Ibrahim, Sebastian og Noah har 
skrevet et digt om målmanden.

»Målmanden er god
Han redder mange bolde
Han har gule shorts
Og rød T-shirt
Og grønt hår
Han er blevet født med en bold
Han vil dø med en bold«.

Drengene fortæller, at man kan program-
mere i alle fag. Man skal følge et skema og 
sætte koder i en bestemt rækkefølge. Der er 
små videoer om byggeprocessen, som ele-
verne kan vælge at se, inden de bygger. Nogle 
har givet deres model hat på eller en kæmpe 
bøjle på tænderne.  
hl@folkeskolen.dk

Eleverne bygger en be-
stemt model i Lego, men 
de kan selv vælge at give 
den en hat eller tand-
bøjle på – og så skal den 
programmeres til at gøre 
noget. I dansk har de ar-
bejdet med besjæling og 
skrevet digte om døde 
ting, der får liv.

HVAD GØR DU, NÅR
EN ELEV BLIVER MOBBET?

Med en antimobbestrategi har din skole en 
plan for, hvordan du sikrer elevernes trivsel og 
stopper mobning. 
 
DropMob giver din skole værktøjerne til at 
lave en strategi mod mobning. Værktøjerne er 
gratis og indeholder også konkret undervisnings-
materiale til forebyggelse af mobning på alle 
klassetrin. 
 

www.redbarnet.dk/dropmob

Vidste du,  at hver femte  elev bliver  mobbet?
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Dansk børneteater har udviklet en særlig tea-
terform, som er professionel, når det gælder 
skuespil, instruktion, scenografi, manus, lys 
og lyd – kort sagt alle voksenteatrets faglige 
kompetencer. Samtidig evner børneteatrene 
at målrette teateroplevelsen til lige de speciel-
le aldersgrupper i deres følelsesmæssige og 
intelligensmæssige udvikling – for børnepub-
likummet er totalt ærligt, skuespillerne får råt 
for usødet, hvis de ikke fanger børnene. 

Og udbuddet, som skolerne kan vælge 
imellem, er stort. På årets Aprilfestival var 
105 teatre repræsenteret med 164 forestil-
linger målrettet alle børn fra de helt små i 
daginstitutioner til elever i indskolingen og 
på mellemtrinnet samt de unge over 14 år. 

De mange forestillinger blev vist på 45 skoler, 
22 institutioner og 12 biblioteker i Syddjurs, 
Norddjurs, Favrskov og Aarhus Kommuner. 

Det at kombinere et teatermanuskript med 
opera, dans og levende musik er en svær 
kunst, men det lykkes over evne i »Knud Ro-
mers ABC« – et musikalsk dansealfabet til de 
små i indskolingen. Forestillingen er blevet til 
i et samarbejde mellem sArt Danseteater, Den 
Fynske Opera og BaggårdTeatret.

Her mødes de forskellige kunstarter i et 
sanseligt, morsomt og smukt koreograferet 
univers med fantasifulde kostumer, der leder 
tankerne hen på en globaliseret verden, med 
indiske gevandter, marokkanske pludder-
bukser og hennafarvede mønstre på arme og 
ben. Og publikum rejser med, mens de sidder 
og ligger på et blødt, grønt græstæppe om-
gærdet af stofvægge af florlet bomuld.

Teatre spiller på alle kanaler
Nutidens børn er vant til at agere på mange 
platforme, de multitasker og agerer på stort 
set alle medier – og i den Reumert-vindende 
»OMG« for eleverne i udskolingen er alt det 
nye med. Forestillingens titel er hentet fra det 
amerikanske slangudtryk »oh my God«, og i 
Opgang2 Turneteaters forestilling spiller de 
gængse nutidssymboler en stor rolle: Det er 
mobiltelefonen, sms’en og iPad’en, og de unge 
spiser kebab og shawarma nede ved Aarhus Å.

Skyggebilleder, stemningsskabende lyd og 
lys, leg med mærkelige gamle ting og en mas-
se iskolde glas får alle sanserne op at ringe i 
Teatret Gruppe 38’s »Historien om huset, der 
blev til en prik« til børn fra otte år.

Her blandes klassisk musik med lyden af en 
irriterende flue, så man ikke er i tvivl om, at 
det er kogende varm sommer. Stærke følelser 

BØRNETEATER AFSPEJLER 
ELEVERNES DIGITALE LIV 

TEKST EVA-MARIE MØLLER

Årets forestillinger på den netop afholdte festival for 
børneteater til skolerne eksperimenterer med at blande 
teaterfortællingen med dans, opera, installation  
og inddragelse af brugerne.  
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som vrede vises med en knaldrød fotoprojek-
tion med mærkelige blomster, der bliver større 
og mindre, alt efter hvor vred pigen Sofie er. 
Lyde, musik, kejtet balletdans kombineres med 
en rigtig fortælling midt i en scenografi med en 
gammel radio på et almuebord.

Helt ny på festivalen var en radiobiograf-
forestilling »Dage med Brecht« produceret af 
Svendborg. En podcast eller en lydmontage, 
hvor unge og voksne sank ned i bløde stole, 
lukkede øjnene og rejste tilbage til Romerriget. 

Lytterne følger ligtoget for den store 
romerske hærfører og politiker Lucullus 
gennem Roms gader – og vi bevæger os ind 
i dødsriget, hvor en domstol venter ham. 
Undervejs møder vi en fiskerkone, en bager 
og en kurtisane i et stemningsmættet Oldtids-
rom med købmænd, plebejere og slaver, 
der råber og skriger. For de store elever en 

Forestillingen »Vanity of Modern Panic« 
holder et spejl op mod skønhedsdyrkelsens 
botoxstivnede ansigt. Hvor langt vil du gå 
for at holde din krop yngre end det, der står 
på din dåbsattest?

Læs også
Læs anmeldelser af børneteater på 
folkeskolen.dk/anmeldelser

spændende eksistentiel historie og en læk-
kerbisken i lyd. 

Mindre tid til at arrangere teater
Midt i al begejstringen over årets store pro-
gram blev der også plads til lidt bekymring 
over børneteatrets fremtid i folkeskolen:

»Skolereformen har haft større konse-
kvenser, end vi troede«, lyder det fra leder af 
teatret ZeBU Jørgen Carlslund. »De nye regler 
for arbejdstid gør, at lærerne dårligt har tid 
til at arrangere teater. Lige først i 2013 var der 
forvirring på mange skoler, men reformen 
har ikke gjort det nemmere for lærerne at 
arrangere teater«. 

»Det er bare så ærgerligt, for vi teaterfolk 
har altid haft et eksemplarisk samarbejde 
med skolelærere og teaterkontaktfolk. Der 
er heldigvis nogle kommuner, der profilerer 
sig på at ville have børnekultur ud i skolerne, 
men hovedtendensen er negativ«, siger Jør-
gen Carlslund. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

 »Vi er en lille kommune og har ikke så ofte teater. Men 
festivalen her er superdejlig, fordi der er så mange for-
skellige forestillinger til alle aldersgrupper. Jeg har set 
ordløst teater, ramasjanghumor og skøre klovne. Der er 
godt teater for alle«.
CONNIE RADZA, LÆRER, SYDDJURS

»Jeg elsker det talte ord og den gode fortælling. Jeg 
har fundet det i et par forestillinger her på festivalen, 
men i år har jeg måttet lede efter det. I dag eksperi-
menterer teatrene rigtig meget, der er meget dans og 
mime, og de er dygtige og gratiøse. Det kan jeg godt 
lide, men jeg foretrækker nu den klassiske fortælling«.
ULLA WESSEL, LÆRER, HORSENS 

»Jeg synes ikke, at teatrene partout skal tilpasse sig 
det hurtige og smarte, som de unge elsker. For mig er 
det vigtigt, at børnene lærer at høre efter. De skal også 
kunne koncentrere sig, og her kan teatret være en god 
hjælper«.
BODIL BECH, BIBLIOTEKAR, HORSENS 

Foto: Aprilfestival – teater for sm
å & store/Kasper Nyholm

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere og 
ligeledes pædagoger, der ikke er 
fyldt 50 år. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk, eller søg 
på www.ddlb.dk for nærmere op-
lysninger vedr. indmeldelse.

Der kan tegnes begravelsesforsik-
ringer på op til 25.000 kr. Når man 
er fyldt 70 år, ophører præmiebe-
talingen.

Som medlem af DLB sikrer du dine 
nærmeste en økonomisk hjælp til 
dækning af de store udgifter, der 
altid vil være i forbindelse med 
død og begravelse. – De mange 
henvendelser, vi får fra pårørende 
til afdøde lærere, vidner om, at der 
fortsat er et meget stort behov for 
at få udbetalt begravelseshjælp.  
– Vi vil derfor anbefale dig at blive 
medlem af begravelseskassen.

I januar kvartal 2018 blev der for 
7 afdøde medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 128.560 kr.  
– heraf bonus 64.560,00 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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Jagten på effektivitet 
rammer eleverne

Folkeskolen har altid stillet krav til eleverne 
i form af forventninger om, at de konstant 
lærer og tilegner sig viden. Det forudsæt-
ter hårdt arbejde i form af koncentration og 
opmærksomhed fra eleven at forholde sig til 
og lære de mange fags teknikker og discipli-
ner. Den danske skoletradition har historisk 
set sikret balance mellem de faglige krav og 
pædagogikken, så der også har været plads 
og rum til alt det, som socialiserer eleverne 
gennem deltagelse og samvær i skolen. Des-
værre er denne balance forrykket – og det er 
eleverne, som betaler prisen.

Der er indført mange ændringer i skolen 
de sidste 15-20 år, der har medført øgede 
krav til elevernes præstationer. Eksempelvis 
har reformen med et snuptag speedet op for 
læringstempoet, således at elever i dag skal 
præstere samme niveau på 8. klassetrin, som 
de tidligere skulle kunne efter 9. klasse. 

Vi måler og vejer, tester og tjekker, doku-
menterer og samler data, der eksplicit fører 
til en ny OL-pædagogik, der har fokus på, at 
eleverne bliver bedre, løber længere og hop-
per højere. I jagten på optimering og effek-
tivisering ser vi et øget fokus på den enkelte 
elevs præstationer. Skolen er ved at udvikle 
sig til en skueplads for olympiske discipliner, 
og eleverne betaler prisen.

Vi udsætter eleverne for nationale test 12 
gange i løbet af skoletiden. En testform, der 
er frustrerende for en stor gruppe af elever 
og lærere, da de ikke giver synderlig mening. 

De skaber et pres og en utryghed for en del 
elever, men værre er det at høre eleverne tale 
om »at ligge over eller under middel«. De kon-
staterer, at der sker en ranking af dem selv, 
og de lærer, at samfundet stiller krav om øget 
præstation. 

Sideløbende med det øgede præstati-
onskrav i skolen ses en eksplosiv udvikling i 
antallet af børn og unge under 17 år i psykia-
trien fra 2009 til 2016, hvor over 60 procent 
flere børn og unge årligt er i behandling i 
psykiatrien ifølge Ugebrevet A4.

Vi kender ikke alle årsager hertil, men 
professorer vurderer, at udviklingen skyldes 
presset fra skole- og uddannelsesinstitutioner. 
Der er blevet mindre plads til at fejle med de 
mange testsituationer, elevevalueringer, ka-
rakterkrav, uddannelsesparathedsvurderinger 
med mere.

Det behøver ikke at være sådan! Vi har fak-
tisk alternativer og løsninger, der kan udvikle 
skolen i en anden retning – hvis vi vil. Lad os 
bringe balancen i folkeskolen tilbage. 

 Skolen er ved at 
udvikle sig til en 
skueplads for olym-
piske discipliner, 
og eleverne betaler 
prisen. 

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Læs mere

Læs hele blogindlægget 
på folkeskolen.dk/633266

Afskaf diagno-
sen, og se  
på barnet

›  Ib Hedegaard 
Larsen 
Cand.pæd.psych. og lærer

(…) Nu stiger antallet af børn med 
diagnoser igen, og spørgsmålet er så, 
om vi igen skal oprette flere special-
skoletilbud eller redefinere inklusion?

Essensen af inklusionsbegrebet er 
en accept af og en respekt for forskel-
lighed modsat psykiatriens diagno-
sebeskrivelser, der netop udstiller og 
sygeliggør forskelligheden. Ved at sige 
nej til diagnoserne kan skolens række 
af resursepersoner (sprogcenterlærere, 
specialcenterlærere, AKT-vejledere 
(adfærd, kontakt, trivsel), læsevejlede-
re, evalueringsvejledere og testlærere) 
i samarbejde med forældre vurdere den 
enkelte elevs undervisningsbehov, som 
lovgivningen foreskriver. (…)

På skolens hjemmeside kan der nu 
stå: »Kære forældre. Her på vores skole 
arbejde vi med børn – ikke med psy-
kiatriske diagnoser«.

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG, 
FORMAND FOR 
UNDERVISNINGSUDVALGET 
I DLF
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Deltag i debatten – enten i bladet eller på folkeskolen.dk. Debatindlæg  
til bladet sendes til folkeskolen@folkeskolen.dk og må højst være på 1.750 
tegn med mellemrum. Deadline for indlæg til Folkeskolen nummer 11 er  
senest fredag den 25. maj.

KA’ DU GÆTTE  
EN LÆRER? 

›  Berit Lange 
Lærer

› DEBAT

Ka’ du gætte en lærer, eller skal vi sammen skære
den gåde ud i pap, sådan helt enkelt; lap for lap?
Som flok ligner de hinanden og er stadig noget på spanden.
De blev nemlig underlagt en særlig lov,
som viste sig at være fikset efter behov.
Den hed 409 og delte vandene til en helt ny sti!

De råbte og skreg af den helt nye vej,
hvor studehandler i porten efterlod dem med lorten,
der stank af mistillid og aftalt spil – mellem regering og KL!
Alle var de håbløst naive og slet ikke i spillet stive.
Nej! Ak og ve! Det viste sig, at de stadig gik med ble.

Nu er tiden jo gået, og små aftaler forhandlet og nået.
Minutter og sekunder bliver stadig talt. Helt banalt!
Hvordan bliver det godt at tælle alt med småt?
Se, det spørgsmål fylder, for det er jo altid dem, der skylder
omsorg, opgaver og timer, så det alligevel ikke rigtigt »rimer«. 

De arbejder fra otte til fem, og det løse når de kommer hjem.
Hvorfor de stadig smiler, når de ind ad porten iler,
dét kan ingen besvare, for de har sandelig ladet sig narre
til store mål og mange timer, der ringe på god forberedelse rimer.
Er det naivt eller hjerteblod? Det hele, for ingen er vel så god?

Men nu skal der igen forhandles, og alt måske forvandles? 
Af spænding er de ved at segne, for kan de denne gang regne
med ærlig overenskomst og ikke bare en rådden blomst,
så Peter og lille Martinus på ny kan lære om cosinus og sinus
af lærere i vinkel og ikke af små lus – fuldt og helt i minus. 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
skal beskikke censorer til censorkorpset 
for pædagoguddannelsen. 

Perioden løber fra 1. februar 2019 til
31. januar 2023.

Der skal bruges censorer inden for de 3 
specialiseringer og inden for 7 valgfrie 
kompetenceområder.

Der vil blive lagt vægt på, at censorer 
har indgående og aktuelt  kendskab til 
pædagogers arbejdsområde.

Se mere om vejledning, ansøgning og 
formularer på: www.paedagogcensor.dk 
Du kan ansøge fra den 4. maj 2018. 

Ansøgningsfrist er den 15. juni 2018.

Bliv medlem af censorkorpset
ved pædagoguddannelsen

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Få en lærer med
på studieturen

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Skræddersyet produkt 

• Tidsbesparelse • Lave priser

G R AT I S *

Bestil jeres studietur nu, og spar penge! 
På en række destinationer med afrejse 
fra hhv. København og Aalborg, kan I, i 
bestemte uger i september og oktober, 
få én lærer GRATIS med på studieturen.

Fra København
Dublin • London • Rom 
• New York • Malaga

Fra Aalborg
Barcelona

Begrænset antal pladser, så kontakt os
allerede NU! 
Gælder ved min. 20 elever | * Værdi max. 3.000 kr.

RETTELSE
I artiklen »Endagskursus kan 
give kompetenceløft« i Fol-
keskolen nummer 5 er lektor 
Hans Krab Koed citeret for, 
at kristendomskundskabslæ-
rerne i Norddjurs Kommune 
skal på et endagskursus med 
henblik på at blive tildelt 
undervisningskompetence 
i faget. Hans Krab Koed er 
efterfølgende blevet gjort 
opmærksom på, at der er tale 
om lærerne i Syddjurs Kom-
mune og ikke Norddjurs Kom-
mune, og at kurset ikke har 
en varighed på én dag, men er 
en del af et kursusforløb. Han 
beklager fejlen.
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Eleverne begynder i gymnasiet med en fornem-
melse af, at de ikke kan huske noget fra histo-
rietimerne i folkeskolen. Og gymnasielærerne 
mener, at de lige så godt kan starte helt forfra 
med at banke historie ind i hovedet på eleverne. 
Rapporten »Historie på langs af skoleformer« 
konkluderer, at der er markant forskel på, hvor-
dan historiefaget praktiseres i henholdsvis 
grundskole og gymnasium.
      »Eleverne starter i gymnasiet med en for-
nemmelse af, at de kender faget, men opdager 
så, at det gør de ikke«, fortæller lektor Heidi 
Eskelund Knudsen, som er en af forfatterne til 
rapporten fra HistorieLab, Nationalt Videncenter 

Mange elever får et fagligt chok, når de går fra grundskole til gymnasiet. Men chokket  
er større, end det behøver at være, i historiefaget, viser en rapport fra HistorieLab,  
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

Eleverne kan mere, end de tror
Men Heidi Eskelund Knudsen understreger, at 
det ikke er ubetinget sandt, når gymnasieele-
verne i rapporten siger, at de ikke har lært noget 
i grundskolens historieundervisning.

»Dels er det jo det bekvemme svar, hvis man 
fortæller sin nye lærer, at man ikke kan. Så bli-
ver barren ikke sat alt for højt«, siger hun. »Men 
vigtigere er det, at eleverne kommer med en 
forestilling om, at det at være god til historie er 
det samme som at kunne en masse navne og 
årstal, have paratviden. Hvis de ikke har det, føler 
de ikke, de er gode til faget. Her skylder grund-
skolelærerne at gøre det klart for eleverne, hvad 
der er vigtigt i faget. Og gymnasielærerne skal 
ikke nødvendigvis bare tage det for pålydende, 
når eleverne siger, at de intet kender til historie, 
for det gør de«.

for Historie- og Kulturarvsformidling. Den anden 
forfatter er Aase Bitsch Ebbensgaard.

»I grundskolen regnes historie typisk ikke for 
et af ’de vigtige’ fag, men i gymnasiet er der stor 
prestige omkring det; faget har flere timer, og 
eleverne får lektier for. Samtidig er faget typisk 
mere teksttungt i gymnasiet, og der er mere fo-
kus på analyse og fortolkning, end eleverne har 
været vant til fra grundskolen«, forklarer Heidi 
Eskelund Knudsen 

Rapporten bygger på klasseobservationer på 
syv skoler og gymnasier og gruppeinterview med 
de involverede elever og deres lærere. Den konklu-
derer også, at kildebegrebet bliver opfattet meget 
forskelligt i henholdsvis grundskole og gymna-
sium, at historie som dannelsesfag opleves truet, 
og at der mangler konsensus blandt lærere om, 
hvilke dannelsesidealer faget skal fremme.

Når dine elever 
starter på  
gymnasiet,  
skal de lære 
historie  
forfra

TEKST STINE GRYNBERG
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Dennis Hornhave Jacobsen, formand for Fali-
hos, Foreningen af lærere i historie og samfunds-
fag, er overvejende enig i rapportens konklusioner.

»Det er desværre en helt klassisk problem-
stilling«, siger han og peger på, at det til dels 
hænger sammen med, at grundskolelærere er 
mere didaktisk orienterede end gymnasielærer-
ne, som i højere grad orienterer sig mod historie 
som videnskabsfag. Med hensyn til om grund-
skolelærere er gode nok til at forklare fagets suc-
ceskriterier for eleverne, siger han:

»Fagets mål i grundskolen er meget progres-
sive, også mere end gymnasiets. Men der kan 
være udfordringer med at få tankegangen til at 
forplante sig ind i klasseværelset«. 

Historiefaget knækker to gange
For at gøre det hele værre er gymnasiet ofte 
anden gang, eleverne oplever at skulle »starte 
forfra« i historiefaget. HistorieLabs undersøgelse 
viser, at det er en udbredt kutyme, at eleverne 
får ny lærer i faget omkring 7. klasse. Den lærer, 
de har til historie på mellemtrinnet, har meget 
ofte ikke undervisningskompetence i faget. Det 

har lærerne i udskolingen derimod. Således viser 
undersøgelsen, at kompetencedækningen i hi-
storie i 3. klasse var 43 procent, mens den i 9. 
klasse var 74 procent i skoleåret 2014/15. Un-
dersøgelsen viser også, at flere udskolingslærere 
oplever, at eleverne ’ikke kan noget historie’, når 
de overtager dem omkring 7. klasse.

Det skyldes i høj grad fålærerprincippet, at 
skolerne ikke prioriterer at have historielærere 
med undervisningskompetence på mellemtrin-
net, mens historiefagets forholdsvis nye status 
som udtrækningsfag gør, at der nu i højere grad 
er fokus på at have en linjefagsuddannet lærer 
i udskolingen. Dette er med til at give eleverne 
en følelse af at skulle starte forfra med den nye 
lærer, en tendens, der ofte bliver forstærket af, 
at skolerne mangler et tværgående fagudvalg for 
historiefaget, skriver lektor Jens Aage Poulsen 
fra HistorieLab i gymnasiehistorielærernes blad 
»Noter« nummer 209.

Skoleledere er nøglen til forbedring
Hvis elevernes fornemmelse af sammenhæng 
og progression i historiefaget skal forbedres, kan 

samarbejde mellem historielærere fra grundskole 
og ungdomsuddannelser være en del af løsnin-
gen. Men det er noget nær ikkeeksisterende i 
dag, fortæller Heidi Eskelund Knudsen.

»Det bliver besværliggjort af tidspresset, ikke 
mindst blandt historielærere i 9. klasse, hvor 
eleverne skal forberedes til en eventuel afgangs-
prøve. Og vi oplever også, at interessen blandt 
gymnasielærere ikke er så stor, selv om de fak-
tisk kunne lære nogle ting af folkeskolelærerne, 
ikke mindst om at variere undervisningen«, siger 
hun.

Hvis sådan et samarbejde skal komme i 
stand, kræver det, at skolelederne bakker op om 
det og lader lærerne bruge tid på det, understre-
ger Heidi Eskelund Knudsen.

»Man kan som lærer være nok så meget 
ildsjæl, og dem er der mange af blandt historie-
lærerne, men der skal selvfølgelig være grænser. 
Det er ikke rimeligt at forvente, at lærerne selv 
løser det her«, siger hun.  
sga@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM HISTORIE
På historie- og samfunds-
fagsnetværket bliver der delt 
alt fra faglig viden og tips til 
erfaringer og holdninger til 
faget. Her kan du sparre med 
de allerede 6.424 tilmeldte 
lærere fra hele landet og få 
nyt om dit fag direkte i ind-
bakken.
 
folkeskolen.dk/historie

Illustration: iStock
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»Hvis de fleste elever på min årgang får en 
ungdomsuddannelse, så er jeg lykkedes med 
mit virke som lærer. Så det er godt at få fokus 
på, hvad vi sender vores elever ud til«, fortæller 
Pia Christiansen fra Bredagerskolen i Jelling. 

Skolen samarbejder med de nærliggende 
gymnasier om at skabe en god overgang mel-
lem de to skoleformer. Samarbejdet udspringer 
oprindeligt af et projekt, som Undervisningsmi-
nisteriet stod bag, men folkeskolen og gymna-
sierne har valgt at fortsætte selv. Og det er en 
god ting, mener Pia Christiansen. For gymnasi-

Folkeskoler og gymnasier  
bygger bro sammen

TEKST STINE GRYNBERG
ets systematik kan også bruges i grundskolen, 
og gymnasielærerne kan få didaktisk inspirati-
on af lærerne fra grundskolen. Samtidig får ele-
verne en blidere start på ungdomsuddannelsen.

»For eksempel i mit fag, dansk, har vi nu en 
ordning, hvor eleverne kommer igennem es-
saygenren i løbet af sidste skoleår, og så er det 
også det emne, de starter med i gymnasiet. 
Det betyder, at eleverne er mere tilbøjelige til at 
deltage aktivt i undervisningen helt fra begyn-
delsen«, fortæller Pia Christiansen.

Konkret består samarbejdet blandt andet 
af, at lærerne fra de to skoleformer observerer 
hinandens undervisning, hvilket Pia Christian-
sen føler har gjort hende bedre til at vurdere, 
om hendes elever er uddannelsesparate. Hun 

Andre fag kæmper også med at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.  
Det er  tidskrævende, men det virker, fortæller to lærere fra hver sin side af kløften.

»Samarbejdet har 
blandt andet be-
tydet, at vi bruger 
de samme ord og 
begreber på tværs 
af hele systemet«.

Charlotte Villefrance,  
gymnasielærer i fransk

 

FÅ PULSEN OP FOR EN GOD SAG 
 
Med Venskabsløbet kan dine elever løbe for  
meget mere end motion. Ved hjælp af røde kinder, 
fællesskab og små sponsorater fra familie og det 
lokale erhvervsliv gør eleverne en mærkbar  
forskel for udsatte børn. 
 
Tilmeld jer på redbarnet.dk/venskabsløbet 
 

VENSKABSLØBET
MELD JER TIL 

OPLAGT TIL 

SKOLERNES

MOTIONSDAG
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Folkeskoler og gymnasier  
bygger bro sammen

mener ikke nødvendigvis, at det er et problem 
at bruge så forholdsvis mange kræfter på bro-
bygning til ungdomsuddannelse, selv om ikke 
alle hendes elever går den vej.

»Man skal selvfølgelig være opmærksom på, 
at det ikke kommer til at fylde for meget, men 
på den anden side er den metode, vi træner 
eleverne i – den undersøgende – så universel, 
at den kan bruges alment«, mener hun.

Gymnasielærere og lærere på fælles kurser
På Allerød Gymnasium er Charlotte Villefrance 
koordinator for kommunens brobygningsind-
sats mellem grundskoler og gymnasier.

»Vores samarbejde gør en forskel for os selv 
og for eleverne. I mit fag, fransk, kan vi som læ-

rere vække elevernes minder, fordi vi ved, hvad 
de har lært tidligere«, fortæller Charlotte Vil-
lefrance, som underviser i fransk og religion på 
Allerød Gymnasium. 

»Samarbejdet har blandt andet betydet, at 
vi bruger de samme ord og begreber på tværs 
af hele systemet, for eksempel de latinske ord 
for grammatiske fænomener. Det betyder, at 
eleverne ikke skal starte forfra med at lære et 
nyt sæt begreber, når de starter på gymnasiet«, 
siger hun.

Det tværgående samarbejde i Allerød Kom-
mune består konkret af møder mellem lærere 
fra de to skoleformer, observationer af hinan-
dens undervisning og fælles kurser om emner, 
man bliver enige om at sætte fokus på. Char-

lotte Villefrance har blandt andet været på 
kurser i at styrke elevernes kommunikative 
kompetence i fransk.

»Brobygningen fungerer rigtig godt, men 
det er noget, der kræver tid«, fortæller hun. 
»Det er helt afgørende, at ledelserne rundt-
omkring bakker op, og at der bliver afsat tid til 
møder, observationstimer og kurser. Til gen-
gæld er der den ekstra bonus, at grundskole-
lærerne også får delt viden med hinanden, når 
de mødes til vores arrangementer«. 
sga@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag

Illustration: iStock

Læs mere på: www.sdu.dk/CT

Skal du styrke elevernes digitale dannelse 
og undervise i teknologiforståelse?
Uddannelsen i Computational Thinking giver dig kompetencer 
til selvstændigt og i samarbejde med andre at identificere, 
analysere og modellere problemer, der kan gøres til genstand 
for computerbaserede it-løsninger.

Der er mulighed for at læse enkeltfag.
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Få gratis, sjov inspiration til bevægelse, 
seje konkurrencer, flotte præmier og
masser af sjove & sunde oplevelser  
med temaet ZigZag

Tilmeldingen er åben på  
aktivåretrundt.dk

Sidste år deltog  
360.000 elever

Alle børn får en  

ZigZag
(hacky sack)

AKTIV ÅRET 
RUNDT

Arrangør:      Projektet støttes af: 

Megacool  
musikvideo
med Brille & 
Onkel Reje

i Skolernes Sundhedsuger
24. sep. – 12. okt. 2018
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Adgang til kilder med Padlet 
 
I den nye bekendtgørelse for kulturfagene må eleverne kun tilgå nettet i begrænset omfang under 
prøverne. På få minutter kan man sikre kilder fra undervisningen til prøverne. Læs her hvordan.

i din undervisning, for hvordan lagrer du disse 
kilder hurtigt og nemt?

Det kan du gøre ved at gemme kilderne i en 
Padlet, som eleverne uden problemer kan få 
adgang til inden for lovens rammer.

Elementært, kære kollega
Eleverne kan bruge Padlet på SkoleTube, men 
det er nemmere at sende dem linket til den 
færdige Padlet, som de så gemmer på deres 
computer. Fordelen ved kildepadletten er, at 

selv om eleverne kan afspille YouTube-videoer 
fra den, sendes de ikke ud på selve YouTube. 
Det samme gør sig gældende for artikler fra di-
verse medier.

Samtidig er Padlet vel nok et af de letteste 
værktøjer at tilgå som lærer, og har man sine 
link klar, opretter man bare et link i padletten, 
hvorved kilden bliver fuldt synlig og tilgængelig 
med et klik.

I det viste eksempel har jeg brugt skabelo-
nen »reol«, hvor jeg kan smide kilderne ind un-
der de enkelte emner til prøven. I dette tilfælde 
historie.

Det er klart en fordel, hvis du opretter din 
kildepadlet tidligt, så du løbende kan smide 
kilderne ind på den. Så ligger den klar til deling, 
hvis dit fag udtrækkes til prøve, og du sparer 
en del tid med at genfinde kilderne. Hvis du har 
gemt kilderne på din læringsplatform, henter du 
dem bare herfra.  

Du ved nu, om du skal føre til prøve. Måske skal 
du føre til prøve for første gang. Måske er du 
usikker på den nye bekendtgørelse fra januar. 
Hvordan tolker man de nye regler for anvendelse 
af it?

Eleverne må ikke søge ny viden på nettet 
til prøven, og kilderne fra undervisningen skal 
være gemt på elevernes computere. Med sko-
lelederens tilladelse kan de desuden tilgå de 
undervisningsportaler, som du har anvendt i din 
undervisning. Ret enkelt.

Mere snørklet kan det blive, når du har an-
vendt avisartikler, YouTube-videoer og andet 

JANUS NEUMANN
INDLÆG PÅ BLOGGEN  
FOLKESKOLENS HISTORIE- OG 
SAMFUNDSFAGSRÅDGIVER

folkeskolen.dk/fag

Sommerkurser på Silkeborg Højskole

Uge 30: 22.-28. juli 2018
Sæt hverdagen på pause og nyd en hel uges faglig fordybelse med 
kunst og højskoleliv fra morgen til aften. Alle niveauer er velkomne.

Se mere: www.silkeborghojskole.dk/maleri

Sorg og glæde i kunstenfordybelse · inspiration · akrylmaling 

foredrag · ekskursioner · kul · croquis 

sang · samtale · kunsthistorie · grafi k
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A N M E L D E L S E R

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Tag pulsen  
på sekseren

Materialet til afrunding af det sidste trinforløb i natur/teknologi foreligger 
nu i form af en elevbog med tilhørende kopimappe og lærervejledning. Lad 
os ikke tøve med at slå fast, hvordan der med det samlede »Puls«-system 
hermed er skabt et solidt afsæt for en sammenhængende undervisning i et 
fag, som vel ikke har haft forlagenes allerstørste bevågenhed.

Også sekserens layout er indbydende: Elevbogens tekst og billeder er 
sat overskueligt op, og de to elementer afbalancerer hinanden meget fint. 
Lærerens side til side-vejledning følger op på dette, endda i en detaljerings-
grad, der næsten gør det muligt at forberede undervisningen til næste gang 
udelukkende ved at læse den tilhørende vejledning …

Kopimappen med elevaktiviteter ser ud til at rumme flere opgaver, prak-
tiske såvel som »boglige«, end man inden for normale tidsmæssige ram-
mer kan nå at sætte i spil. Jeg kunne personligt godt have tænkt mig færre 
aktiviteter, som til gengæld var beskrevet helt til bunds. Dette gælder også, 
når eleverne bliver bedt om at udarbejde forskellige former for præsentatio-
ner: Mange i min 6.y vil komme til kort, hvis de i informationssøgningen ikke 
bliver tilbudt et bedre stillads end »søg på Google, YouTube, Wikipedia …«. 
Underviseren må indimellem sortere og passe til – og sådan er det bare.

Forfatterne anstrenger sig i retning af at relatere elevbogens indhold til de 
nu forenklede Fælles Mål. Det lille ord »at« kommer i en del tilfælde dog i vejen. 

n Natur/teknologi 

 

»Bogen er en 
mindre tour de 
force i teori, 
metaforer og 
teknologi. Når 
bogen så i 
mål? Svaret er 
både-og, hvil-
ket formentlig 
vil være helt i 
bogens ånd«.
Folkeskolens anmel-
der Kenneth Hansen 
om bogen » Filtret 
ind - medieret un-
dervisning i et aktør-
netværksperspektiv«. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/624536

En hjælpende 
hånd(bog) til  
bestyrelsen
Håndbog for skolebestyrelsesmedlem-
mer er udkommet i en ny udgave – den 
tredje. Her er de seneste fire års lovæn-
dringer indarbejdet.
Om en tidligere udgave af bogen skrev 
Folkeskolens anmelder: »Forfatteren 
ved, hvad han taler om. Han informerer 
klart om skolebestyrelsens kompeten-
ceområder. Umiddelbart ser det ud, som 
om skolebestyrelsen ikke har meget at 
skulle have sagt i forhold til kommuner-
nes tunge økonomidrenge og skolernes 
ledere. Men i bogen åbnes der mulighe-
der for indflydelse på meget væsentlige 
og aktuelle områder«. Læs hele anmel-
delsen på folkeskolen.dk/62203

Mere dannelse
Debatten om dannelse ser ikke ud til 
at være ved at dø. Aprilnummeret af 
»KvaN« belyser emnet gennem artikler 
af blandt andre Per Fibæk Laursen, Tho-
mas Aastrup Rømer og Per Schultz Jør-
gensen. De kigger blandt andet på, om 
dannelse virkelig er en sag for skolen.

Tidsskriftet kan købes på kvan.dk 
for 65 kroner.

»Håndbog for skolebestyrelses-
medlemmer« er skrevet af Ivar Bak, 
koster 335 kroner og er udgivet på 
forlaget Dafolo.

Puls 6

•  Per Buskov, Iben Dalgaard,  
Helle Houkjær, Mari-Ann 
Skovlund Jensen

•  Elevbog på 88 sider 
•  180,50 kroner 
•  Lærervejledning på 92 sider

•  341,25 kroner
•  Kopimappe på 88 sider
•  617,50 kroner
•  Gyldendal

○  ANMELDT AF: STEEN EHLERS

Fysisk bogsystem hjælper med at  
varetage en sammenhængende og  
fagligt forsvarlig undervisning  
i natur/teknologi.
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Hvis man anbringer »at planter og dyr er afhæn-
gige af hinanden« under kapitlets læringsmål, kan 
eleverne jo straks hakke af på listen: Okay, dét har 
vi allerede lært. Formuleringer som »at bestemme 
planter og dyr« lukker derimod op og lægger op til 
en tilegnelse, hvor facit ikke allerede er givet.

Et par eksempler på faldgruber, som man des-
uden skal tage sig i agt for: Hvordan definerer man 
»stærk syre/base«? Er begrebsparret lagerenergi/
bevægelsesenergi gangbart? Skal vi bare anerken-
de de naturvidenskabelige forklaringer som sand-
heden? Og forfatterkollektivet er ikke nået i mål 
med den sølle tosiders ordforklaring: Alt for kortfat-
tet bogens faglige tyngde taget i betragtning – og 
langtfra alle formuleringer er tilstrækkeligt præcise.

Med ovenstående forbehold vil jeg runde af, 
som jeg begyndte: Et brugbart materiale er på 
gaden! Tag det, slid det, før det bliver forældet. 
Det er jo det, der desværre hurtigt kan ske med 
fagbøger. 

Et nyt begreb melder sin ankomst i undervisnings- 
verdenen, og det er altid interessant. En fin studiebog 
for dem, der vil vide mere.

n Didaktik

○  ANMELDT AF: GUNNAR GREEN

Vi snakker om effektivitet, kvalitet, dybde og 
overflade, men vi gør det tit inden for samme 
grundforståelse af undervisning. Måske skal vi 
skifte spor for at opnå bedre resultater?

Scenariedidaktik kunne være en vej til bedre 
og mere effektiv undervisning. Men hvad er det 
så, det der scenariedidaktik? Det gives der et 
godt, men svært tilgængeligt bud på i denne 
bog, der er en del af en ny serie fra Aarhus Uni-
versitetsforlag. »Didaktiske studier« hedder 
serien, og her skal der lægges mærke til ordet 
»studier«. Der er tale om formidling af forsk-
ning.

Der er ikke noget galt med svært tilgænge-
lige bøger, de skal bare finde de læsere, der har 
behov for at læse dem. Hvem har så behov for 
denne bog? Lærere, der videreuddanner sig? 
Lærerstuderende, der skriver bachelorprojek-
ter? Andre forskere? Muligvis. Engagerede læ-
rere, der underviser i skolen? Næppe.

Uanset hvem der læser denne bog, vil de alle 
få behov for at gøre det sammen med nogen, 
der har samme ærinde. Det er nemlig en sam-
talebog, som man skal være flere om at tygge 
igennem.
• Bogen indledes med det, forfatterne kalder 

scenariedidaktikkens grundlagsspørgsmål. 
• I anden del knyttes scenariedidaktikken til 

skolefag gennem eksempler som Minecraft 
i danskundervisningen, matematik og krea-
tivitet, læreres og elevers arbejde med for-
skellige opgavetyper og produktionsformer. 

• Tredje del omhandler scenariedidaktik og 
organisationer, for eksempel undervisning i 
sygeplejeruddannelsen. 

• I fjerde del diskuterer Hans Siggaard Jensen 
scenariedidaktikken i forhold til mere alme-
ne forestillinger om didaktisk viden.

Vibeke Hetmar, der døde i 2017, er medredak-
tør og bidragyder til antologien. Hendes artikel 
»Positioneringsteori og scenariebaserede un-
dervisningsforløb« indgår i bogens første del om 
grundlagsspørgsmålene for scenariedidaktik-
ken. Her beskriver og diskuterer hun sit bud på 
grundbegreber, der kan åbne for læserens forstå-
else af scenariedidaktikken. 

Grundlæggende handler det om at forstå 
undervisning som kommunikation. Læreres og 
elevers handlinger er »diskursive begivenhe-
der«, der omfatter forskellige »diskurstråde«, 
hvor deltagerne skaber forskellige »positione-
ringsmuligheder«. Udgangspunktet er altså po-
sitioneringsteori. Det lyder svært tilgængeligt, 
og det er det også, men de svære begreber for-
klares, og der gives eksempler fra skole og un-
dervisning. Kapitlet skaber mening for læseren, 
og man får lyst til at vide mere.

Hans Siggaard Jensen indleder sin artikel 
med en anekdote. Han og Vibeke Hetmar står 
i Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelses aula og taler om, hvad didaktisk viden 
egentlig er. Videbegærlighed bliver altså driv-
kraften for afklaringen af, hvad didaktisk viden 
egentlig er. Omdrejningspunktet bliver begrebet 
»didaktiske situationer«, og der findes tre: si-
demandsoplæring, skoleagtige »skolske« situa-
tioner og projekter, der udspringer af på forhånd 
fastlagte læringsmål.

Bogens 12 artikler giver tilsammen et godt 
og grundigt indblik i et nyt begreb. En fin stu-
diebog for dem, der vil vide mere. 

Scenariedidaktik  
– hvad er dog det?

Hvad er scenariedidaktik?

•  Didaktiske studier
•  299,95 kroner
•  284 sider
•  Aarhus Universitetsforlag

Puls 6

Foto: Im
gorthand/iStock
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 10: Mandag den 14. maj 2018 kl. 12
Nummer 11: Mandag den 28. maj 2018 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

N R .  1 1   |   8 .  J U N I   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6

149524 p01_FS1117_Forside.indd   1

02/06/17   13.19

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

N R .  1 2   |   2 2 .  J U N I   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID

149525 p01_FS1217_Forside.indd   1
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  1 3   |   1 7.  A U G U S T   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN

149526 p01_FS1317_Forside.indd   1

14/08/17   11.49
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

N R .  1 4   |   3 1 .  A U G U S T   |   2 0 1 7

UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

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

N R .  1 5   |   1 4 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2

149528 p01_FS1517_Forside.indd   1

11/09/17   14.21
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE

149530 p01_FS1717_Forside.indd   1

09/10/17   15.48

KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Steen Dam 
Fredag den 20. april fik 
Danmarks Lærerforening 
(DLF) den besked, som 
vi havde frygtet et stykke 
tid. Vores gode kollega, 
konsulent Steen Dam, var 
sovet stille ind om formid-
dagen. Steen Dam har i 
mange år været ramt af 
en alvorlig sygdom, og de 
sidste to uger vidste både 
vi og han, at situationen 
var kritisk. 
Steen Dam har siden sin 
første ansættelse i DLF i 
1982 været en utrættelig 
forkæmper for medlem-
mernes retssikkerhed. For 
eksempel når en lærer 
har været i risiko for at 
blive afskediget, eller når 
arbejdsgiverne har forsøgt 
at begrænse læreres ret 
til at ytre sig. Mange DLF-
kredse har gennem årene 
nydt godt af Steen Dams 
fantastiske viden om for-
eningsret, forvaltningsret 

og ansættelsesret. Både 
når han har rådgivet i kon-
krete sager, og når han har 
undervist sagsbehandlere 
og kredsstyrelser. Hans 
sagsbehandling har altid 
været karakteriseret ved 
dybtgående grundighed 
og saglighed. Derfor har 
der altid stået en kolossal 
respekt om Steen og hans 
arbejde. 
Ud over at være fagligt 
dygtig var Steen Dam 
også altid en super kol-
lega. Han har aldrig sagt 
nej til at hjælpe kolleger – 
uanset hvor travlt han selv 
har haft. Han har været 
personificeringen af den 
gode kollega. Den kol-
lega, som både støtter og 
bakker op, men som også 
giver blide puf, hvis noget 
bør ændres. 100 procent 
loyal, både over for sine 
kolleger og over for sine 
chefer. Hvis der har været 
noget, der burde debatte-
res, så er det foregået »in-
den for dørene« og direkte 
til dem, det vedrørte. 
På trods af sin alvorlige 
sygdomssituation har 

Steen Dam indtil for nylig 
passet sit arbejde fuldt ud 
– også selv om kræfterne 
ikke længere rakte til at 
tage den lange vej fra 
Mørkøv til Vandkunsten 
hver dag. 
Steen Dams viden var 
enorm. Den vil vi i høj grad 
komme til at savne. Men 
først og fremmest kom-
mer vi alle til at savne 
Steen Dam som person. 
Det er et kæmpetab for 
os i Danmarks Lærerfor-
ening, men selvfølgelig 
først og fremmest et tab 
for hans familie. Dem 
sender vi varme tanker til i 
denne tid.

Kollegerne i organisa-
tionsafdelingen i DLF

 Lederstillinger 

LEDER TIL BRYLLE LANDSBYORDNING
Vil du stå i spidsen for en velfungerende landsbyordning? Kan du 
sætte kursen og med sikker hånd fortsætte landsbyordningens gode 
udvikling? Så er du måske vores nye skoleleder!

Brylle Landsbyordning søger pr. 1. august 2018 en ambitiøs og dygtig 
leder, der vil være med til at fortsætte udviklingen af skole og dagtilbud 
i Brylle, af partnerområde Øst samt af hele kommunens skolevæsen. 

Vi er en landsbyordning bestående af vuggestue og børnehave med 
ca. 60 børn samt skole med ca. 150 elever fra 0. til 6. klasse. Lands-
byordningen er karakteriseret ved en god stemning og positiv kultur, 
og vi har en meget kvalificeret og engageret personalegruppe og en 
fin forældreopbakning. 

Vi søger en leder med pædagogisk indsigt og pædagogiske visioner, 
som har forståelse for landsbyordningens centrale og særlige rolle for 
lokalsamfundet. Du kan være en erfaren leder inden for skoleverdenen 
eller en ambitiøs lærer, der brænder for ledelse.

Vi forventer, at du kan udvikle og forankre de igangværende tiltag og 
samtidig har interesse for den administrative del af ledelsesopgaven. 
Du har en inddragende og tillidsbaseret ledelsesstil, og du sætter pris 
på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.  

Læs hele stillingsopslaget og søg jobbet på www.assens.dk/job.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 21. maj 2018.

KLAG!  
hvis du ikke  

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Hvis du er lærerstuderende på tredje år, kan 
du med fordel allerede nu tage stilling til, om 
du vil være medlem af en a-kasse. For så er 
det nu, du skal melde dig 
ind.

Hvis man som lærer-
studerende melder sig ind 
senest et år inden afsluttet 
uddannelse, slipper man 
nemlig for en karenspe-
riode på en måned, hvor 
man ellers ikke ville kun-
ne få udbetalt dagpenge. 
Og det er svært som ny-
uddannet lærer at undgå 
mindst en kort periode på 
dagpenge – også selv om 
der i øjeblikket meldes om 
lærermangel.

»Man har reelt ikke mu-
lighed for at gå direkte ud 
i job, da langt størstedelen 
bliver færdig med studiet i 
juni måned, men man bliver tidligst ansat per 
1. august og får først den første lønseddel en 
måned efter«, forklarer konsulent i Lærernes 
a-kasse Kristina Petersen og tilføjer:

»Desuden venter de fleste kommuner ger-
ne med at opslå nye lærerstillinger, indtil man 
har dannet sig et overblik og flyttet lærere 
rundt i kommunen i tilfælde af elevnedgang 
på én skole og tilgang på en anden«.

Særregler for studerende under 30 år
Er man under 30 år, er det bestemt ved lov, 
at man gratis kan blive medlem af en a-kasse, 
mens man studerer. Lærernes a-kasse anbefa-
ler derfor, at man melder sig ind allerede ved 
starten af studiet. 

Medlemskab giver adgang til faglige ar-
rangementer og andre tilbud i a-kasseregi 

igennem hele studietiden. Er man over 30 år, 
er medlemskabet ikke gratis, og det får ifølge 
Kristina Petersen mange studerende over 30 
år til at fravælge medlemskab.

»Vi anbefaler, at man venter med at melde 
sig ind til det sidste år, men til gengæld sparer 
op i løbet af de første tre år af studiet til kon-

tingentet det sidste år. Det kan betale 
sig i længden, da et års medlemskab er 
en mindre udgift end manglende dag-
penge i en eventuel karensperiode«, 
siger hun.

Også relevant på fjerde studieår
Er du som lærerstuderende kommet 
til fjerde år uden at være medlem af 
en a-kasse, så er der stadig fordele at 
hente, hvis du får det gjort senest 14 
dage efter din sidste eksamen. Så kan 
du nemlig blive medlem på dimittend-
vilkår.

»Man er stadig underlagt en måneds 
karensperiode, men så har man ret 
til dagpenge derefter. Melder man sig 
ind, efter at der er gået to uger, så skal 

man arbejde et antal timer svarende til en 
fuldtidsansættelse i et helt år, før man kan få 
dagpenge«, siger Kristina Petersen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Har du som lærerstuderende  
taget stilling til a-kasse?
Hvis du melder dig ind i en a-kasse senest et år inden din sidste eksamen, har du ret til  
dagpenge efter endt uddannelse, og indtil du starter i det første job.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nyuddannet
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 Lærerstillinger 

SKOLEN VED
HAVET

2017

DYGTIG MATEMATIK/
NATURFAGSLÆRER 
TIL LILLE, AMBITIØS 
PRIVATSKOLE

Skolen ved Havet
Lyngbakken 16
3390 Hundested

skolenvedhavet.dk
@skolenvedhavet

Skolen ved Havet er succesfuldt 
igennem det første spændende 
år, og du er en vigtig brik i skolens 
videre udvikling. Vi søger en fagligt 
stærk lærer med begge ben på 
jorden. 
Det ene ben er solidt plantet inden 
for det naturfaglige område gerne 
med fysik/kemi. Det andet ben er 
det pædagogiske. Vi kan ikke holde 
balancen, hvis vi ikke står på to ben.
På Skolen ved Havet er der kort fra 
ide til beslutning til handling, og du 
kan forvente dygtige, engagerede 
kolleger, stor indflydelse på din 
egen hverdag, og et trygt skolemiljø 
hvor eleverne trives. 
Vi tilbyder en attraktiv løn. 

Frist 27. maj.
Ansøgning og CV 
sendes til skole-
leder Charlotte 
Hertel Kristiansen 
på mail:
chk@skolenvedhavet.dk
Eventuelle spørgs-
mål til Charlotte 
på telefon:  
60 56 15 30

STRANDMØLLESKOLEN SØGER
2 LÆRERE PR. 1.AUG 2018
Vi søger lærere, der kan varetage undervisningen i 
nogle af fagene: dansk, matemati k, natur og teknologi, 
billedkunst, musik og engelsk på et eller fl ere klassetrin i indsko-
lingen og på mellemtrinnet. 
Du arbejder naturligt med it som værktøj i undervisningen og du 
skal være klar ti l at indgå i et tæt samarbejde med kolleger og 
forældre.
Vi har gennem fl ere år benytt et os af de muligheder, som Coope-
rati ve Learning giver i undervisningen og ti lbyder kommende 
kolleger interne kurser indenfor området. 
Vi har 2 ugentlige mødedage, derudover bestemmer lærerne selv
deres arbejdsti d.
Strandmølleskolen er en privatskole, der ligger i et hyggeligt bymiljø 
i centrum af Assens. Vi har let adgang ti l skov, strand og vand. 
Skolen har ca. 345 elever fra 0. - 9.kl. samt 140 elever i SFO. 
Se mere om os på www.strandmolleskolen.dk eller følg os på 
Facebook.
Sti llingerne er på fuld ti d
Ansøgningsfrist:  25.maj
Ansætt elsessamtaler:  uge 23
Ansætt elsesti dspunkt:  1.aug 2018
Vi ser gerne, at interesserede ansøgere besøger skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder Anders Storebjerg 21 69 22 12
Ansøgning bedes sendt elektronisk til strandmolleskolen@strandmolleskolen.dk

Du bliver ansat i en visionær 
kommune. Vi har én til én 
IT til alle elever og fokus på 
professionelt samarbejde og 
skoleudvikling.  

Thy er naturskønt og indbyder til 
leg, læring og oplevelser. 

Se de ledige jobs på 
thisted.dk/job 
Ansøgningsfrist: 23. maj 2018.

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf. 9917 1717
thisted.dk

Lærerjob
VI HAR ALLEREDE MANGE DYG-
TIGE LÆRERE I VORES 15 FOLKE-
SKOLER, OG NU LEDER VI EFTER 
FLERE. ER DET DIG? 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

 Lærerstillinger 

Vi søger en uddannet matemati klærer pr. 1. august 2018. 
Vi håber også på at kunne få dækket et eller fl ere af 
følgende fag ind: idræt, biologi, geografi , natur/teknik evt. 
sløjd eller musik. Hvis et - eller fl ere - af disse fag, passer 
ind i din fagkombinati on, så er vi måske det rett e match.
Sankt Pauls Skole er en katolsk privatskole med 240 elever 
fordelt på 0.-9. klasse, på ét spor. Det, at vi er en forholds-
vis lille skole, øger nærheden og samværet. Alle kender 
alle, og det giver tryghed og trivsel for elever og voksne. 
Skolen ligger i dejlige grønne omgivelser, kun 5 minutt ers 
gang fra Høje Taastrup Stati on. 
Sankt Pauls Skole er en velholdt skole, der er etableret i 
1976 og bygger på det katolske livs- og menneskesyn.
Læs mere på www.sanktpaulsskole.dk 
Ansøgningsfrist 15. maj 2018

Sankt Pauls Skole • Frøgård Allé 8 • 2630 Taastrup

SANKT PAULS SKOLE, TAASTRUP 
SØGER MATEMATIKLÆRER

Egholt, 4180 Sorø

Afdelingsleder til Egholt interne skole og STU

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

Kvik-nr. 58312554

Rønde Privatskole, 8410 Rønde

Skoleleder til Rønde Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 11. maj 2018

Kvik-nr. 58616371

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Sanderumskolen

§ Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018

Kvik-nr. 59129097

Tønder Distriktsskole, 6270 Tønder

Skoleleder til Tønder Distriktsskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018

Kvik-nr. 59306954

Osted Skole, 4320 Lejre

Skoleleder og viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2018

Kvik-nr. 59307713

Fredericia Realskole, 7000 Fredericia

Fredericia Realskole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2018

Kvik-nr. 59735169

To lærerstillinger pr. 1. august 2018
Brænder du for friskolen? Vil du være en del af en dynamisk og 
positiv skole, hvor menneskelige værdier som ligeværd, tid til 
relationer, nærvær og fællesskab er fundamentet i et mangfoldigt 
lærings- og skolemiljø?

Vi søger:
•  En lærer til det humanistiske fagområde, centreret omkring dansk 

og klasselærerfunktionen (pt. i indskolingen). 
•  En naturfaglig lærer, centreret omkring matematik og 

vejlederfunktion.

Vi prioriterer personaletrivsel, faglighed, mangfoldig tilgang til 
læring, samarbejde, godt humør og mod på pædagogisk udvikling 
højt.

Ansættelse og overenskomst iht. Finansministeriet og LC.
Gudenåskolen er en velfungerende lilleskole med 230 børn fra 
0.-9. klasse samt 35 medarbejdere. Skolen er organiseret i delvist 
selvstyrende teams.

Ansøgningsfrist d. 30. maj. Ansættelsessamtaler onsdag d. 6. juni. 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder John 
Eriksen.

 Gudenåskolen, Brunhøjvej 9, 8680 Ry
 Tlf. 86891759, e-mail: gudenaaskolen@gudenaaskolen.dk
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Christiansø Skole, 3760 Gudhjem

Skoleleder til Christiansø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24. maj 2018

Kvik-nr. 59787714

Brylle Landsbyordning, 5690 Tommerup

Leder til Brylle Landsbyordning

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2018

Kvik-nr. 59852313

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Visionær leder for tale-høre-konsulenterne

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59925317

Greve Privatskole, 2670 Greve

Greve Privatskole søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

Kvik-nr. 58651141

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 58922375

International School of Billund, 7190 Billund

Dansklærere

§ Ansøgningsfristen er den 15. maj 2018

Kvik-nr. 59072831

GYM10; Odsherreds Gymnasium, 4550 Asnæs

Lærer til GYM10 på Odsherreds Gymnasium

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018

Kvik-nr. 59310821

Danes Worldwide, 1150 København K

Dansklærer til udvikling og drift af e-learning

§ Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018

Kvik-nr. 59421558

Bakkeskolen, 8362 Hørning

Udskolingslærer med matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59426611

Helsingør Lille Skole, 3000 Helsingør

Dansk- og klasselærer til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59495317

Ungecenter2610, 2610 Rødovre

Lærer søges til Ungecenter2610

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2018

Kvik-nr. 59716080

Skolen ved Havet, 3390 Hundested

Naturfags- og matematiklærer til privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2018

Kvik-nr. 59737356

Krebs’ Skole, 2100 København Ø

Krebs’ Skole søger lærer til matematik

§ Ansøgningsfristen er den 15. maj 2018

Kvik-nr. 59729124

Samsø Efterskole, 8305 Samsø

Samsø Efterskole søger sejladslærer

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59717837

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Dansk i 1. og 2. klasse til kommende skoleår

§ Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018

Kvik-nr. 59796848

Højer Design Efterskole, 6280 Højer

Dynamisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 60140895

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Ny viceskoleleder pr. 1/8 2018

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2018

Kvik-nr. 60188257

Thorup-Klim Skole, 9690 Fjerritslev

Skoleleder til Thorup-Klim Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 60151756
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Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

1-2 lærere inden for medie, it eller billedkunst

§ Ansøgningsfristen er den 24. maj 2018

Kvik-nr. 59771958

Strandmølleskolen, 5610 Assens

2 lærere pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 59845284

Dagmarskolen, 4100 Ringsted

Dagmarskolen søger 2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 17. maj 2018

Kvik-nr. 59854802

Borup Skole, 4140 Borup

3-4 lærere til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59868127

Vesterbølle Efterskole, 9631 Gedsted

Lærer med start pr. 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018

Kvik-nr. 59868894

Freinetskolen, 2500 Valby

Dansklærer på Freinetskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2018

Kvik-nr. 59917462

Vigersted Skole, 4100 Ringsted

Lærer til udskolingen på Vigersted Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59925316

Vejlefjordskolen, 8721 Daugaard

Lærer i udskolingen - årsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 60125170

Thisted Kommune, 7700 Thisted

Lærerjob i Thisted Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 23. maj 2018

Kvik-nr. 59851271

Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Sankt Pauls Skole søger matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. maj 2018

Kvik-nr. 59841220

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), 2900 Hellerup

Studievejleder til unge med nedsat syn

§ Ansøgningsfristen er den 17. maj 2018

Kvik-nr. 59730551

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Audiologopæd eller tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2018

Kvik-nr. 59804935

Søndersøskolen, 3500 Værløse

2 lærere til Søndersøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018

Kvik-nr. 60152024

Hørby Efterskole, 9300 Sæby

Engelsk- og dansklærere

§ Ansøgningsfristen er den 18. maj 2018

Kvik-nr. 60150293

Kullorsuup Atuarfissua, 3962 Upernavik – Grønland

Lærere til Kullorsuup Atuarfissua

§ Ansøgningsfristen er den 17. maj 2018

Kvik-nr. 60151756

Randers Realskole, 8900 Randers C

Lærere med personlighed

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 60158087

Studenterkurset i Sønderjylland, 6520 Toftlund

Lærer til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 60141850

Sex og Samfund, 2300 København S

Pædagogisk projektmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 01. juni 2018

Kvik-nr. 60198321
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rubrikannoncer

Sommerhus 300 meter 
fra Ordrup Strand
Lyst træhus 65 m2, 300 
meter fra Ordrup Strand 
i Odsherred. Uge 27, 28, 
29 og 30. 3500 kr. pr 
uge + el/vand
Telefon: 61788326 
www.klausbille.dk

Byhus tæt på Rom
Normas absolut bedste 
beliggenhed. Autentisk 
bjerglandsby. Total reno-
veret 1500 tals byhus 
med panoramaudsigt.
Telefon: +4560226802 
www.casanorma.com

Dejligt lyst sommerhus 
på Sydlangeland
Sommerhus med 6 so-
vepladser + hems. Udsigt 
over golfbane og mark. 
400 m til strand og fisk. 
Pris 3900 pr. uge.
Telefon: 60672752

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Udsigt over det 
fredede Klise Nor med 
vilde heste. Plads til 3-(4) 
personer.
Telefon: 30491751 / 62561841 
www.vesteregn.dk

Sommerhus i 
Kerteminde
100 m fra vandet på 
Nordstranden udlejes i 
ferier og weekender som-
merhus til max 4 perso-
ner. 3800 kr/uge i høj-
Telefon: 23305509

100 meter fra 
Vesterhavet
Dejligt sommerhus med 
6 sengepladser 100 me-
ter fra havet ved Tranum 
Strand tæt på Fosdalen 
og Svinklovene.
Telefon: 
29865430/98235046 
www@perhyttel.dk

Feriehus i Ålbæk 
nær Skagen
Beliggende ca. 300 m 
fra havnen, stranden og 
centrum. Ledigt uge 26, 
27, 29 og 30. Pr uge DKK 
4.400 + elforbrug.
Telefon: 40208540 
www.feriehuse-i-nordjylland.dk

Skøn stor 
familielejlighed på 
Islands Brygge
170 m2 lys og familie-
venlig lejlighed med 3 
soveværelser og 5 senge, 
udlejes i uge 27, 30,31 for 
8500 kr. pr. uge
Telefon: 30233770

Sandvig - Bornholm
Sommerhus - tæt på Fol-
kemødet- 4 (5) sovepl. 
Udlejes til Folkemødet 
2018
Telefon: 30222004

Bondegårdsidyl 
på Vestfyn.
Sommerferie i ferielejl. til 
5/6 pers. på 4-længet 
bondegårdsidyl v/Assens 
udl. i ferien. Velegn. til 
fam./børn.
Telefon: 20151786 
www.kastanjegaarden.dk

Ødegård i Sverige udlejes
Beliggende i Humlemåla, 
Blekinge. 8 sengepladser. 
Stort køkken/alrum, stue 
og 4 soveværelser.
Telefon: 28566225

Monaco/Roquebrune 
Cap Martin/Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet 
og Monaco. 2 værelses 
lejlighed på den klassiske 
franske riviera
Telefon: 53813935 
www.rivieraen.dk

Unik ferielejlighed 
50 km syd for Rom
Bedårende panoramaud-
sigt. Privat have. Plads til 
6 personer. Kultur, lokale 
råvarer og vin. Ægte Ita-
liensk.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Lejlighed centralt på 
Vesterbro tæt på alt!
Lejl. er på 103 kvm. Der 
er 4 sovepladser. Mulig-
hed for ekstra opredning. 
Udlejes fra d. 7.-14. juli. 
4000 kr.
Telefon: 22362105

Silkeborg stor villa med 
å og skov i baghaven
Charmerende hus 3 vær/ 
6 pers - Stor have, robåd 
og kajakker. Udlejes uge 
28, 29, 30. Pris 3500 
kr. pr uge
Telefon: 25329849/ 
26813750

Provencevilla - middel-
havsudsigt
La Londe.. Alle faciliteter. 
Nedsatte priser på alle 
ledige uger - også i sko-
leferien. Ring / mail for 
oplysning.
Telefon: 2623 4719 
www.provence-valcros.dk

Arrild Ferieby, Sønder-
jylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

Sandvig - Bornholm
Sommerhus - tæt på Fol-
kemødet- 4 (5) sovepl. 
Udlejes til Folkemødet 
2018
Telefon: 30222004

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
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk
Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.

 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

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

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 24. maj
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.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 mail 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: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 40 kroner. 

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 10  4. maj 14. maj 24. maj
Folkeskolen nr. 11  21. maj 28. maj 7. juni
Folkeskolen nr. 12  5. juni 12. juni 21. juni
Folkeskolen nr. 13  31. juli 7. august 16. august

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. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

135. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
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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
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1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
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Du kan se den aktuelle rente  
og beregne dit lån på:  
www.dlf-laan.dk

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26: 

FARVEL TIL FOLKESKOLEN: LÆRER BLIVER GYMNASIELÆRER

»DER ER KOMMET EN 
VIS FORSTÅELSE FOR 

LÆRERNES KAMP«
L Æ S  S I D E  3

»JEG INVITERER NOK 
MIG SELV PÅ KAFFE 

HOS DEN LOKALE  
LÆRERKREDS«

L Æ S  S I D E  1 0

»JEG HAVDE GLADELIGT  
KASTET MIG UD I EN KON-

FLIKT, HVIS JEG MENTE, AT 
DET VAR DET BEDSTE SVAR«

L Æ S  S I D E  1 6

»VI SKAL FORBI DEN 
KONSTANTE SKYTTE-

GRAVSKRIG«
L Æ S  S I D E  1 8

L Æ S  S I D E  1 2

»JEG STEMMER NEJ, 
FORDI VI IKKE FIK EN 

ARBEJDSTIDSAFTALE«

»Vi har skrevet det ind i en  
aftale, og derfor kan vi  

ikke rende fra det«
L Æ S  S I D E  6
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FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 147

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.

Tegning: Craig Stephens

Periodeprojekt for lærernes 
arbejdstid mistænkeligt  
bureaukratisk formuleret

U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Frem mod Overenskomst 21 skal der gennemføres et forpligten-
de forhandlingsforløb om lærernes arbejdstid. Imidlertid vækker 
alene formuleringen bekymring blandt skeptikere. Den lyder: 
     »I perioden skal der udformes et udkast til forberedelse af 
en beretning, som efter at have været i udvalg skal munde ud 
i et idékatalog med henblik på at klarlægge fordele og ulemper 
ved at tage de indledende skridt til udarbejdelse af en køre-
plan for et projekt til undersøgelse af mulighederne for ned-
sættelsen af en kommission, der har til opgave at afdække, 
hvordan arbejdstidsregler kan understøtte god undervisning. 
Kommissionen har beføjelser til at indkalde parterne til drøf-

telser, og afdækningen skal ende ud 
i en rapport, som kun fanatiske 

gravejournalister orker at 
gennemgå, og hvis kon-
klusioner det i henhold 
til gældende kompromis 
står begge parter frit 
for at udlægge, så de 
stemmer overens med 
deres respektive oprin-
delige udspil. Så ser vi 
frem til at starte forfra«. 

NOK 
ER NOK!NOK 

ER NOK!
Opfordringen »En løsning for alle« 

syntes ikke at gælde, når det kom til løn-
modtagernes valg af kampråb under Overenskomst 18. 

Tværtimod vrimlede det på T-shirts, klistermærker, ban-
nere, badges og flag med en række forskellige slogans og 

paroler. Ud over »En løsning for alle« sås blandt andet 
»Vi er mere værd«, »Væk tilliden«, »Flere hænder«, 

»Skulder ved skulder« og »Nok er nok«. 
     Derfor diskuterer kommunika-

tionsfolk nu, om der måske 
var for mange formulerin-
ger med grundlæggende 

samme budskab, og om det 
dermed kom til at svække gen-

nemslagskraften. Man evaluerer kort 
sagt, om nok er nok var nok. Men er nok er nok 

nok som kampråb, hvis man skulle havne i en lignen-
de situation? En kommunikationsekspert forklarer: »Måske 

er nok er nok nok. Nok vil nogen sige, at nok er nok ikke er nok, det 
vil de nok, men hvad nu, hvis nok er nok er nok? Vi er nok lidt i tvivl. Som 

det ser ud nu, er nok er nok nok nok«. 

  EVALUERING AF KAMPRÅB:   
  ER NOK ER NOK NOK?  

Vær med på

NATURENS DAG
3.–7. September 2018

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer alle skoler, 
børnehaver og andre dagtilbud på spændende og lærerige naturoplevelser.

Meld jer til senest den 17. august og få en gratis pakke med inspiration og materialer.
Læs mere og meld jer til på www.naturensdag.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

meld din klasse til
gocook smagekassen 

Skolekontakten

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i madkundskab, natur/teknologi, biologi, understøttende 
undervisning og tværfaglige forløb. Du må regne med ca. 150 kr. til ekstra råvarer 
pr. smagekasse til hokkaido suppe med græskarboller og risotto med græskar.

Græskar er meget mere end haloween! Lad eleverne arbejde 
med græskarets smag, biologi, historie, madkultur og følg 
det fra jord til bord.

Du modtager GRATIS  undervisningsmaterialer og opskrifts-
hæfter til hele klassen til 4-8 undervisningsgange fra uge 39. 
I uge 43, 44 ELLER 45 henter du en GRATIS  smagekasse med 
råvarer til 24 elever i den lokale Coop-butik.
 
DER ER ÅBENT FOR TILMELDING PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK 
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

98%  
 af lærerne 

vil deltage 

igen!

GRATIS 
undervisnings-

materialer og
smagekasse155.000 

elever deltog

i 2017
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