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LEDER
Vejleder                    
Camilla Monø om 
at hjælpe elever 
med matematik-
vanskeligheder.
Foto: Hanne Loop

Forsker Anne 
Hovgaard 
Jørgensen om 
skolens møde med 
fædre med anden 
etnisk baggrund.
Privatfoto

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

Skoleleder Mikkel Wiene 
om at ansætte lærere med 
forskellig uddannelse.
Foto: Peter Helles Eriksen

Et kommunalt 
projekt med 
gode odds

Normalt løfter mange af os en advarende 
finger, når vi hører ordene »kommunalt 

projekt«. Projektitis stortrives som bekendt i de 
kommunale beslutningsgange. Der skal måles, foku-
seres, forandres og fornyes i folkeskolerne, og det 
føler forvaltningen sig ofte kaldet til at sørge for. I 
den bedste mening – men …

Som bekendt fører det ikke til ret mange resul-
tater i skolen. De velmenende indsatser er ikke ud-
viklet og designet til en skolehverdag, hvor lærerne 
står med tusind bolde i luften i hver time.

Derfor er det velgørende i dette blad at læse, 
hvordan Guldborgsund Kommune fik en matema-
tikstrategi. Processen har været så enkel og ander-
ledes, at det burde være obligatorisk læsning for 
alle kommunale projektmagere. Projektet har nogle 
elementer, som betyder, at der er gode chancer for, 
at det kommer til at leve i skolehverdagen.

For det første fødtes projektet blandt matema-
tikvejlederne i Guldborgsund. 

For det andet har kommunen bakket op med 
støtte til projektet i en størrelsesorden og på en 
måde, som gør en forskel. Blandt andet har alle 
vejlederne været på et femugerskursus. Ud af det 

er kommet en hvidbog og et idekatalog. Det er 
vejlederne selv, som har skrevet hvidbogen, og den 
er delt ud til alle matematiklærere i kommunen. 
Unikt, kalder en lærer det.

»Vi har taget alle diskussionerne og har vendt 
hver en sten inden for matematikvanskeligheder«, 
forklarer de til Folkeskolen.

For det tredje har kommunen skabt 
rum for, at projektet kan leve videre 
efter kurset. Der er blandt andet lagt 
en fælles ramme timer ud til sko-
lerne – og til et månedligt skemalagt 
vejledermøde, hvor alle kommunens 
matematikvejledere kan koordinere 
og sparre med hinanden. 

Endelig er der ikke vedtaget et helt konkret re-
sultatmål, selv om der selvfølgelig er en retning.

»Vi har ikke måltal på karakterer, men vi ønsker 
at få opmærksomhed på de vanskeligheder, som 
eleverne har«, forklarer centerchefen i kommunen.  

Er det overhovedet et projekt, vil mange kom-
munale forvaltere måske spørge. Ja, det er det, og 
lige præcis denne type fremgangsmåde giver gro-
bund for succes.

Om det så lykkes, ved man ikke. For det skal 
også leve ude i klasselokalet hos den enkelte lærer 
og vejleder, og her skal projektet stå sin endelige 
prøve. Men det har i hvert fald langt bedre odds 
end rigtig mange andre projekter.

Det er så enkelt, at det næsten ikke burde være 
muligt at skrive en leder om det. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Udfordringerne på bordet
6.-klasses årgangsteam sætter ord 

på trivselsproblemer i klasserne.

fantastisk
medlemstilbud

FRA DANMARKS LÆRERFORENING

FRIVILLIG
GRUPPELIVSFORSIKRING

Vores Frivillige Gruppelivsforsikring er et 
godt supplement ti l den gruppelivsforsikring, 
du har i forbindelse med din ansætt else og 
en ekstra tryghed for din familie.

Som medlem af DLF kan du og din ægtefælle/
samlever ti lmelde jer vores Frivillige
Gruppelivsforsikring og få en højere dæk-
ning.

Forsikringen dækker indti l udgange af det 
år, du fylder 70 år. 

LÆS MERE OG ANSØG VIA 
WWW.DLF.ORG
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livestreaming fra undervisningen til 
dig, som er lærer i en coronatid.
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Far har det svært i skolen 
Forsker vil hjælpe lærere og fædre 
med anden etnisk baggrund til et 

bedre skole-hjem-samarbejde.

TEMA: OMSKOLET TIL LÆRER

Meritlærere breder sig 
på lærerværelserne
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En samlet matematikstrategi
Vejlederne i Guldborgsund Kommune har 
udarbejdet en strategi for, hvordan elever 
i matematikvanskeligheder skal hjælpes.
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Farvel 
til mobning 

Kan man spille sig til bedre trivsel på skolen? Det håber Vigerslev Allés Skole i Valby. 
Skolen er med i et projekt, som skal mindske mobning og fremme trivsel, og hvor 

en spilleplade dikterer dagsordenen. 

En dedikeret indsats fra hele skolen 
med fokus på samarbejde, fællesskab 
og planlægning. Det er blevet hver-
dag for lærerne på Vigerslev Allés 
Skole i Valby i København, siden de 
sidste skoleår begyndte at arbejde 
med trivselsprogrammet Skolestyr-
ken. Målet er at komme mobning til 
livs og skabe bedre trivsel hos ele-
verne – og det særlige program hjæl-
per med nogle forskningsbaserede 
metoder og værktøjer. 

»Vi har som ledelse sat tid af til 
det for alle parter, så det bliver im-
plementeret på den rigtige måde. 
Det skal jo rykke noget på den lange 
bane, og en ordentlig implemente-
ring kræver altså tid«, siger afdelings-
leder på Vigerslev Allés Skole Signe 
Outzen Jensen og fortsætter: 

»Vi havde ikke nogle trivselstal, 
der bonede helt negativt ud, inden 
vi besluttede os for at være med. 

For os handler det bare om at gøre 
noget i dag, som kan hjælpe dagen 
i morgen«.

Bag Skolestyrken står Mary Fon-
den og organisationerne Børns Vilkår 
og Red Barnet, der alle har mange 
års erfaring med antimobbestrategier 
og børns trivsel. Et af værktøjerne 
i projektet er, at lærerne sætter sig 
sammen i team om en særlig spil-
leplade og deler hverdagens udfor-
dringer med hinanden. I fællesskab 
finder de så løsninger på, hvordan de 
som lærere kan gå tilbage i klasserne 
og arbejde med elevernes trivsel. Det 
overordnede tema for trivselsarbej-
det på Vigerslev Allés Skole er trygge 
fællesskaber, og alle udfordringerne 
spiller ind i det tema.

Ildsjæle driver indsatsen
Tillidsrepræsentant Karen Krusell Sø-
rensen fortæller, at lærerne er glade 
for at arbejde med programmet: 

»Vi får mere ud af trivselsarbej-
det, fordi vi har en fælles tilgang og 
nogle spændende værktøjer. Hvis 
man kan afsætte tid til teammøder 

og brugen af spillepladen, så bliver 
det rigtig godt i længden, tror jeg«.

Den gode erfaring fra projektets 
start gjorde, at Vigerslev Allés Skole 
valgte at fortsætte med Skolestyrken 
efter et år som pilotskole. 

»Det er en kæmpe fordel, når 
man har nogle ildsjæle på skolen, 
som har lyst til at tage faklen og 
gå forrest. Og det havde vi virkelig 
med det her projekt«, siger Signe 
Outzen Jensen.

Når lærere og pædagoger på en 
hel årgang mødes, så er værktøjet 
en særlig spilleplade. Den giver for 
eksempel hver lærer syv minutter 
til at præsentere sin udfordring. På 
den måde får alle i teamet taletid og 
føler sig hørt, samtidig med at alle 
bliver opmærksomme på årgangens 
udfordringer. Bagefter vælger læ-
rerne at arbejde videre med en af 
udfordringerne og taler sig frem til 
mulige løsninger. 

Fagbladet Folkeskolen fik lov til at 
overvære et sådant teammøde på 6. 
årgang. 
caj@folkeskolen.dk

Signe Outzen  
Jensen
Afdelingsleder på Vigerslev 
Allés Skole i København 
siden april 2019. 

I sit afgangsprojekt under 
sin diplomuddannelse 
i ledelse skrev hun om 
trivselsprogrammet Sko-
lestyrken, hvor hun ind-
samlede data om skolens 
trivsel over en længere 
periode.

Har nu sat gang i trivsels-
programmet på sin skole.

TEKST: CAMILLA JØRGENSEN 

FOTO: RICKI JOHN MOLLOY
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»Er i klar til at spille?« Sådan begynder 
AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivsel) 
Gitte Hjorth Pedersen dagens teammøde 
på 6. årgang. Sammen med inklusions-
pædagogen Camilla Winther Jensen er 
hun uddannet resurseperson på Vigerslev 
Allés Skole, og de står bag skolens arbej-
de med trivselsprogrammet Skolestyrken. 
Gitte Hjorth Pedersen folder spillepladsen 
ud og lægger den på bordet. 

»Det er bare et verdensklasseværktøj«, 
jubler hun til de andres store fornøjelse. 

Lærerne sidder koncentreret og lytter 
med, da spillepladen og fremgangsmåden 
bliver introduceret. Det er første gang, 
teamet på 6. årgang skal opleve et af 
Skolestyrkens værktøjer på egen hånd, og 
de er alle mødt velforberedte op. Værk-
tøjet kræver, at alle medbringer en udfor-
dring fra hverdagen på skolen, og fælles-
skabet vælger herefter at arbejde videre 
med en af problemstillingerne. 

»I skal stemme om, hvilken udfordring 
i har lyst til at arbejde med, og derefter 
hvilket tema den så går under. Den med 
flest stemmer går vi videre med«, forkla-
rer Gitte Hjorth Pedersen. 

Hun peger på spillepladens felter, som 
nærmest er formet som en slange, der 
viser de forskellige trin i processen. 

»I skal i dag have indgået nogle 
indbyrdes aftaler, som sætter 
dagsordenen for jeres fremtidige arbejde 
med udfordringen og temaet. Lad os 
spille!«

Den første udfordring kommer fra 
Amanda Lohff Raunkiær, som undervi-
ser 6.a i dansk og tysk. Hun har med-
bragt en hverdagsoplevelse, som hun 
gerne vil dele med de andre i teamet. 

»Vi står jo i den situation, at klasser-
ne er blevet lagt sammen her efter som-
merferien, og det har skabt nye grupper 
og nye udfordringer«, siger Amanda 
 Lohff Raunkiær. 

Der kommer anerkendende tilkende-
givelser fra de andre ved bordet. Det er 
en problematik, som de kan nikke gen-
kendende til.  

»Jeg har oplevet, at det særligt er 
en gruppe på seks elever, som har nogle 
udfordringer i undervisningen«, fortæller 
hun. »De kommer med spydige kom-
mentarer, afbryder i timerne og griner 
højlydt. De er også begyndt at forsvare 
hinanden og andre klassekammerater 
over for lærerne, og så bliver det sværere 
for mig at navigere i situationen«. 

Amanda Lohff Raunkiær fortæller de 
andre i teamet, at hun har fået beske-
der fra nogle forældre, som har klaget 
over for meget larm i klasselokalet under 
undervisningen. Det er forældre til både 
de udfarende elever og dem, der er mere 
stille i timerne. 

»Hvordan får vi skabt et trygt fælles-
skab her, som fremmer trivsel, og hvor 
der er plads til alle eleverne i undervisnin-
gen?« spørger Amanda Lohff Raunkiær 
sine kolleger. 

»ET VERDENSKLASSEVÆRKTØJ« »EN LARMENDE GRUPPE«

Hvilke akti
viteter skal 

vi have gang i for at 
komme udfordrin
gen til livs? Hvornår 
kan vi få sat det i 
gang, og hvor lang 
tid tager det? Det 
skal I reflektere over 
nu, og så vil Camilla 
og jeg supplere med 
mulige løsninger. 
Vi skal have skabt 
en ny historie for 
6.klasserne og give 
dem en ny identitet 
efter dette års 
 sammenlægning 
af de oprindelige 
klasser. 
Gitte Hjorth Pedersen

Der er et 
lille antal 

af elever, som 
forsøger at sætte 
barren for, hvordan 
man skal opføre sig 
i timerne. Og hvis 
man ikke gør, som 
de ville gøre, så 
ekskluderes man 
fra fællesskabet. 
Amanda Lohff Raunkiær
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»Jeg har valgt at kalde denne udfordring 
for ’ondt i røven’, da det lidt er det, som 
kendetegner det her dilemma«, siger 
dansk- og historielæreren Lone Vallentin, 
som er den næste til at fortælle om udfor-
dringer blandt sine elever. 

Hendes ordvalg får alle omkring bordet 
til at grine. De har svært ved at samle sig 
igen, og flere skal lige have grinet færdig, 
inden Lone Vallentin kan fortsætte. Rum-
met fyldes af godt humør og albuer, der 
støder sammen på ægte coronamanér.

»Det, jeg mente, var ...«, forsøger Lone 
Vallentin sig. »Hvis en har fået noget, som 
de andre ikke har, så skal det hele tiden 
påtales. Der er gået retfærdighed i den, og 
det fylder meget hos flere elever«. 

Hun hentyder flere gange til, at det 
har været svært at sætte de helt rigtige 
ord på de udfordringer, som hun møder 
i hverdagen, og hun indrømmer også, at 
hun har talt med sine kolleger om sin ud-
fordring inden mødet. 

AKT-lærer Gitte Hjorth Pedersen for-
klarer, at det er en god ide at bruge hinan-
den i begyndelsen, indtil man er tryg ved 
metoden og værktøjet i projektet. 

»Jeg føler, at der er opstået en slags 
sladrekultur, hvor man vil have læreren til 
at reagere, hvis man føler, at noget ikke er 
retfærdigt. Eleverne bliver hurtigt misun-
delige, og de skal hele tiden påtale, hvis 
nogen gør noget forkert«, fortsætter Lone 
Vallentin. »Jeg ved ikke helt, hvordan jeg 
skal gribe det an?« 

»Er det min tur nu?« spørger Frederik 
May, som underviser i tysk og engelsk på 
6. årgang. Og det er netop blevet Frederik 
Mays tur til at præsentere teamet for en 
udfordring fra sin undervisning.

»Min historie handler mere om en ud-
fordring med en enkelt elev og ikke flere. 
Jeg har nemlig en elev i min klasse, som er 
lidt socialt udfordret. Han har svært ved at 
afkode de andre«, fortæller Frederik May, 
som er tydeligt berørt af, at han har svært 
at integrere eleven i sine timer. 

»Det er, som om han føler sig mobbet 
og drillet, og han misfortolker ofte de andre 
elevers hensigter. Det giver nogle aggres-
sive reaktioner fra ham, men jeg tror ofte, 
det bunder i misforståelser mellem ham 
og de andre klassekammerater«, forklarer 
Frederik May.

Han trækker på skuldrene og kigger 
spørgende på de to resursepersoner for 
enden af bordet. Gitte Hjorth Pedersen 
fortæller, at det er godt med så forskellige 
historier, som drejer sig om både en klas-
sekultur, gruppedynamikker og enkelte 
elevers udfordringer. 

»Jeg har for eksempel svært ved, hvor 
jeg skal placere ham under gruppearbejde, 
for hvem kan han bedst med? Det er jo 
synd for ham, og han skal jo også trives i 
de situationer«, siger Frederik May. 

Over for teamet forklarer han afslut-
tende, at det desværre påvirker hele klas-
sedynamikken, og han håber, at en indsats 
på klasseniveau kan være løsningen. 

»EN ONDT I RØVEN-KULTUR« »AGGRESSIVE REAKTIONER«

Det virker, 
som om 

nogle elever kigger 
rundt i lokalet. De 
aflæser de andre 
elever for at se, om 
de skal sige noget 
eller være tavse. 
Man afventer det 
seje fællesskab, om 
det er okay at melde 
ind her. Det synes 
jeg bare er mega 
ærgerligt. Jeg vil 
gerne have fokus på 
en mere behagelig 
tone i klassen, hvor 
man er tryg ved at 
række hånden op.
Lone Vallentin

Jeg tror 
måske, at de 

er ved at etablere 
nogle nye hierarkier.  
Flere har haft en 
vis status i deres 
gamle klasse, men 
nu er rollerne lidt 
anderledes. De skal 
finde deres nye 
klasseidentitet, 
og det skaber på 
mange måder 
udfordringer.
Frederik May

T R I VS E L
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»AGGRESSIVE REAKTIONER«
Dagens sidste udfordring kommer fra 
matematiklæreren Frank Altschul Jen-
sen. Han er frustreret over en kultur, som 
har set dagens lys hos 6.-klasserne efter 
sommerferien. 

»Der er simpelthen opstået en situa-
tion, hvor det er blevet nederen at gøre sig 
umage. Hvad er det nu for noget?« siger 
Frank Altschul Jensen og kigger rundt på 
sine kolleger omkring mødebordet. Både 
Kamilla Solvejg Hansen og Rikke Hvalsø 
Olsen, som sidder på den modsatte side af 
bordet, trækker på smilebåndene over hans 
tydelige irritation over problematikken. 

»Eleverne har nået en alder, hvor det 
åbenbart er sejt at være den, der ikke 
gider følge reglerne. Det er en ærger-
lig tendens, som jeg ser flere steder på 
skolen – og det skal vi simpelthen have 
gjort noget ved«, afslutter Frank Altschul 
Jensen. 

Herefter er der afstemning om alle de 
fremlagte udfordringer. Årgangsteamet 
vælger at gå videre med Lone Vallentins 
»ondt i røven«-udfordring, og de bliver 
enige om, at det overordnet handler om 
stigmatiserende handlinger. 

Teamet diskuterer nu mulige løsninger, hvor alle får lov til at byde ind. 
»Hvor er det bare skønt, at du spiller fodbold her ved vinduerne, men må-
ske skulle du gå lidt længere væk«, foreslår Frank May som en positiv og 
humoristisk måde at irettesætte eleverne på. Teamet har nemlig indgået 
en fælles aftale om, at den næste periode har fokus på mere positivitet, 
som forhåbentlig kan fjerne noget af den negative stemning. 

Mødet slutter med, at de sammen skriver de nye aftaler ned, så alle i 
årgangsteamet er opmærksomme på dem den næste tid.  

»NEDEREN AT GØRE SIG UMAGE«

Et forløb med 
Skolestyrken 
• Det første step i projektet er et møde mellem skolen 

og folkene bag trivselsprogrammet Skolestyrken, hvor 
alle lærerne udfylder et spørgeskema. Både ledelsen, 
elevrådet og udvalgte nøglepersoner blandt lærerne 
tager del i opstartsfasen.  

• Skolestyrken er til stede på skolen i seks måneder og 
får på den måde et indblik i, hvilken type skole det 
er, hvad trivselsmålingen viser, og hvordan skolen 
hidtil har arbejdet med antimobning. 

• Skolen får tildelt et af programmets fire overordnede 
temaer: trygge fællesskaber, ligeværd, elevernes 
stemme eller mobning. Der hvor skolen står svagest, 
er det område, der arbejdes med. 

• Projektet giver skolen nogle forskningsbaserede meto-
der og værktøjer og materialer til alle fag, som sætter 
rammerne for trivselsarbejdet. Skolestyrken har hen-
tet erfaring fra Norge, Sverige og Australien, som har 
nogle store, velfungerende antimobbeprogrammer.  

• Som led i programmet uddannes nogle resurseper-
soner på skolen, som skal vise vejen for de andre på 
skolen, når uddannelseskonsulenter og fagfolk fra 
projektet ikke længere er til stede. 

• Skolestyrken har en afsluttende samtale og evalu-
ering med skolen, efter at de seks måneder er gået, så 
skolen kan arbejde videre med det selv. 

6. årgang er 
ikke kun en 

jammerdal – det er 
blot elevernes måde 
at få opmærksom
hed på. Vi bør måske 
give nogle af de 
elever mere positiv 
opmærksomhed, 
når de viser os deres 
styrker. Vi skal dyrke 
det positive for at 
fjerne det negative.
Frank Altschul Jensen



Gode råd om 
datasikkerhed

C O R O N A

TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE 

ILLUSTRATION: ØIVIND HOVLAND

Reglerne for deling af personoplysninger blev 
strammet med EU's persondataforordning, 
GDPR, i 2018. Den nævner specifikt deling af 
personoplysninger »ved transmission« – for ek-
sempel ved livestreaming af klasseundervisning 
til en hjemsendt elev. Er man opmærksom på et 
par enkelte ting, er der ikke af den grund noget i 

I takt med at coronasmittetallet igen er skudt i vejret, er 
fjernundervisningen tilbage. Nogle steder er hele klasser sendt 
hjem bag hver deres computer, andre steder følger enkelte elever, 
der er i hjemmekarantæne. med i klasseundervisningen via for 
eksempel Skype eller Zoom. Det rejser spørgsmålet om, hvordan 
man sikrer datasikkerheden. Både for de lærere og elever, der 
er hjemsendt, og for dem, hvis klasseundervisning pludselig 
livestreames via internettet.

Fagbladet Folkeskolen har samlet en række gode råd om 
datasikkerhed til dig som lærer i en onlineundervisningstid.

Tilsynet: Minimér dataen

I foråret fik flere lærere øjnene op for programmet 
Discord, som er et chatprogram, mange elever bruger, 
når de spiller computer. Men Discord har ingen data-
behandleraftale med kommunerne og bør derfor ikke 
bruges i en undervisningssammenhæng.

Er du i tvivl om, hvorvidt et program, som du øn-
sker at anvende, er tilstrækkeligt datasikkert, anbefaler 
Styrelsen for It og Læring (Stil) under Børne- og Un-
dervisningsministeriet, at du søger råd hos en it-kyndig 
kollega som for eksempel skolens it-vejleder. Hvis ved-
kommende ikke kender og siger god for produktet, bør 
man ifølge styrelsen som lærer overveje følgende:

Ministeriet: Følg tjeklisten
• Skal man angive personlige oplysninger som navn 

eller fødselsdag for at bruge programmet?
• Indeholder programmet reklamer?
• Hvis der er tale om en app, stemmer de tilladelser, 

den beder om ved installation, så overens med det, 
den skal bruges til?

• Gemmer appen, programmet eller hjemmesiden 
data, som bagefter tilhører udbyderen?

• Er udbyderen fra et land uden for EU?
 
Giver nogle af disse punkter anledning til bekymring, 
anbefaler Stil, at man lader være med at bruge produktet.
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Danmarks Lærerforening vurderer, at både 
lærere og forældre skal give samtykke til, at 
undervisningen bliver filmet. 
      »Alle, der underviser i klassen, skal ori-
enteres om livestreamingen og give deres 
samtykke: Det vil sige, at det også gælder 
for vikarer, praktikanter og lignende«, står 
der i foreningens retningslinjer, som også 
anbefaler: 
      »Af hensyn til det kollegiale samarbejde 
skal livestreamingens formål være drøftet i 
lærerteamet, så alle føler sig trygge, og der 
ikke opstår konflikter, fordi en lærer på grund 
af utryghed for eksempel ikke vil have, at 
undervisningen livestreames«.

Formand for Lærerforeningens under-

visningsudvalg Regitze Flannov understre-
ger, at persondataloven kun er én side af 
sagen.

»Der er selvfølgelig også alt det pæda-
gogiske. Hvad gør det ved et klasserum, at 
der pludselig bliver transmitteret? Hvad gør 
det ved relationerne og undervisningssitua-
tionen? Hvad gør det ved den fortrolighed 
og tryghed, der er altafgørende for undervis-
ningen?« siger hun og fortsætter:

»Man skal pædagogisk være meget 
opmærksom på at tage hensyn til de hjem-
sendte elever – men så sandelig også til 
klassens øvrige elever og læreren. Der fin-
des jo andre måder at fjernundervise på end 
at livestreame undervisningen«.

Tilsynet: Minimér dataen

vejen for, at en hjemsendt elev kan følge 
klasseundervisningen online. 

»Man skal bruge programmer fra leve-
randører, som kommunen har en databe-
handleraftale med, men det er ikke ander-
ledes end under første bølge af corona-
virussen«, siger it-sikkerhedsspecialist i 
Datatilsynet Allan Frank. 

»Og så er det som tommelfingerregel 
en god ide at dataminimere, så man be-
handler så få personoplysninger – i det her 
tilfælde billeder af folk – som muligt. Kan 
man for eksempel nøjes med at transmit-
tere læreren eller den primære undervis-
ningssituation?« siger Allan Frank.

DLF: Hent tilsagn fra kollegaerne
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Guldborgsund har en samlet 
matematikstrategi
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Guldborgsund har en samlet 
matematikstrategi

Matematikvejlederne i Guldborgsund har udarbejdet en 
hvidbog om elever i matematikvanskeligheder. Nu kan alle elever 
få samme tilbud på skolerne i kommunen, og alle lærere ved, 
hvordan man arbejder med problematikken.

TEKST: HELLE LAURITSEN 

FOTO: HANNE LOOP

Matematikvejlederne i Guld-
borgsund har udarbejdet 
en hvidbog om matematik-
vanskeligheder og et helt 

idekatalog til lærerne over opmærksom-
hedspunkter og aktiviteter for elever, der 
har det svært med matematik. 

»Kommunen har tidligere haft et 
forløb om dysleksi, og vi ønskede en 
pendant til ordblindehandleplanen. Vi 
ønskede, at det ikke kun skulle handle 
om de talblinde, som er en lille procent-
del af eleverne med matematikvanskelig-
heder, men at det skulle handle om alle 
de forskellige vanskeligheder, elever kan 
have i faget«, fortæller to af matematik-
vejlederne – Birgit Damsbo-Andersen fra 
Sundskolen og Camilla Monø fra Sophie-
skolen i Nykøbing Falster.

Alle kommmunens matematikvejlede-
re har været på et femugerskursus med 
undervisere fra Professionshøjskolen 
Absalon, og derefter har de 14 vejledere 
sammen skrevet den fælles strategi i 
matematik. 

Hvidbogen indeholder blandt andet ti 
bud. Bud nummer 1 lyder: »Vi anbefaler 
således, at der er en ensartethed skolerne 
imellem med hensyn til resursefordeling 
og rammeforhold for håndtering af elever 
i matematikvanskeligheder«. Bud num-
mer 6 handler om at screene alle elever i 
børnehaveklasse eller 1. klasse, fordi tidlig 
indsats er en god indsats. Vejlederne an-
befaler også, at alle skoler får opbygget en 
passende samling af hjælpemidler og kon-
krete materialer til at understøtte eleverne.

I indledningen forklarer vejlederne, 

»Vi vil ikke være styret af bestemte materialer, 
men vi har talt om, at der skal være adgang til 
mange forskellige slags materialer. Og til mange 
konkreter i undervisningen«, siger Camilla Monø.

SAGEN KORT
• Et netværk af matematikvejledere i Guldborg-

sund har udarbejdet en hvidbog i matematik 
og et idekatalog over opmærksomhedspunk-
ter og aktiviteter for elever i matematikvan-
skeligheder.

• Idekataloget er på 50 sider og indeholder de 
opmærksomhedspunkter, der kan vise, om 
elever har vanskeligheder i matematik. Der 
er afsnit om talforståelse, regnestrategier, 
koordinatsystemet, algebra, geometri, måling 
samt statistik og sandsynlighed.

• Materialet danner grundlag for kommunens 
matematikstrategi og skal bruges på alle sko-
lerne. Da skoleåret begyndte i august, fik alle 
matematiklærere i kommunen således ideka-
taloget i hånden.

• Matematikvejlederne har været på et fem-
ugerskursus med underviser og lektor Bent 
Lindhardt og lektor Stine Dunkan Gent fra 
Professionshøjskolen Absalon, og derefter har 
de udarbejdet den fælles strategi i matematik. 
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Materialevalget på skolerne ligger i fagudvalget, og det er matematikvejleder Birgit Damsbo-Andersen 
tilfreds med. For det kan være meget forskelligt, hvad der er godt et sted – i en klasse eller på en skole.
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Vil du have indflydelse i
vores forsikringsfællesskab?

Stil op til delegeretvalg i LB Foreningen.

Vidste du, at du som forsikringstager i Lærerstandens 
Brandforsikring er medejer af dit forsikringsselskab? 
Du ved det måske ikke, men faktisk er demokrati og 
medlemseje en helt central del af LB Foreningen, der 
ejer LB Forsikring. 

Her er det nemlig medlemmerne, der er ejerne.

Hos os er man ikke bare en kunde, men et medlem med 
en demokratisk stemme. Og det er helt enkelt - vil du 
have indflydelse, må du være med.

Dit og de andre medlemmers ejerskab varetages af 45 
delegerede i LB Foreningen, der er hovedaktionær i LB 
Forsikring, som blandt andet består af Lærerstandens 
Brandforsikring.

Netop nu er det muligt for medlemmer i postnummer 
3700-4799 at stille op som kandidat og blive en af de 
delegerede i LB Foreningen.

Læs mere og se hvordan du kan stille op på 
www.lbforeningen.dk/valg

Som medlem af Danmarks 
Lærerforening har du 

adgang til Lærerstandens 
Brandforsikring, som er en del 

af LB Forsikring.

at hvidbogen skal fremstå som de erfaringer, 
den viden, de overvejelser, valg og anbefalin-
ger, som har dannet baggrund for de endelige 
anbefalinger til en kommunal handlingsplan. 

Netværket er omdrejningspunkt
Birgit Damsbo-Andersen og Camilla Monø har 
begge en pædagogisk diplomuddannelse (PD) i 
vejledning og fortæller, at der på alle kommu-
nens skoler er uddannede matematikvejledere.

»Matematikvejledernetværket er meget vig-
tigt for os. Det er her, vi diskuterer alle mulige 

emner i forhold til matematik, vejlederrollen, 
test, screening og så videre. Det betyder så 
meget, at vi har mulighed for at mødes en 
gang om måneden i netværket«, fortæller de 
to matematikvejledere og fremhæver fordelen 
ved at have et fælles grundlag at bygge på:

»Vi ved alle sammen, hvad vi mener, når vi 
taler om kortlægning eller screening af elever, 
og vi har fået udarbejdet et procesdiagram, 
sådan at alle elever i kommunen bliver tilbudt 
det samme, hvis de har vanskeligheder i ma-
tematik«, siger Camilla Monø.

De fremhæver desuden, at det er i net-
værket, de kan spørge, om andre har erfarin-
ger med bestemte problematikker, og sparre 
med hinanden.

Procesdiagrammet viser, hvordan arbejds-
gangen er, når en lærer oplever en elev i mate-
matikvanskeligheder. Måske skal Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning inddrages, og lærer og 
vejleder skal have en samtale ud fra et samta-
leskema, hvor de sammen ser på, hvilke faglige 
områder eleven er udfordret inden for, hvor-
dan det ser ud med elevens relationer til lærer 
og til de andre elever. De taler om elevens ar-
bejdsmetoder, og om der eventuelt er person-
lige faktorer – det kan for eksempel handle om 
motivation, selvværd eller angst. På den måde 
får de et materiale om eleven, der konkretise-
rer, hvor vanskelighederne i faget er.

Processkemaet viser muligheder som obser-
vation i klassen, kortlægning, vejledning til æn-
dret undervisning, indsats og tilbagemelding.

Stort ejerskab til projektet
Arbejdet i netværket og det fem uger lange 
uddannelsesforløb betyder, at matematikvej-
lederne kender hinanden godt nu. 

»Vi har taget alle diskussionerne og har 
vendt hver en sten inden for matematikvan-
skeligheder«, siger Birgit Damsbo-Andersen.

»Vi bruger hvidbogen som vores 
arbejdsredskab. Vi har virkelig været 
omkring alt muligt, fordi det skulle 
skrives ned og være så præcist som 
muligt. Indholdet skal også løbende 
tages op og revideres«. 
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»Vi har fået rådgivning undervejs i forbin-
delse med vores uddannelsesforløb, og de to 
undervisere har stillet os kritiske og provoke-
rende spørgsmål, men det er os matematik-
vejledere, der har formuleret hvidbogen og 
idekataloget sammen. Det er en unik måde, 

som kommunen har iværksat det på«, siger 
Camilla Monø.

Vejlederne fremhæver, at det giver dem 
et stort ejerskab til projektet, og at de føler 
et ansvar for arbejdet med de elever, der er i 
matematikvanskeligheder.

I indledningen skriver matematikvejle-
derne, at idekataloget ikke er tænkt som en 
pensumliste, men som »need to know«. Inden 
for hvert emne er der ideer til hjælpemidler, 
aktiviteter og opgaver. Idekataloget indehol-
der også en pixiudgave af hvidbogen.

Screener alle elever
Birgit Damsbo-Andersen er matematiklærer 
i børnehaveklassen på Sundskolen sammen 
med en kollega.

»Vi screener eleverne, når vi er nogle må-
neder henne i skoleåret. Vi hører dem tælle, 
tælle baglæns og har en screeningssamtale 
med hver enkelt elev på 20 minutter. Det 
giver et godt billede af eleven og en ide om, 
hvordan det vil udvikle sig. Vi ser på, om en 
elev kan have brug for en ekstra indsats i 1. 
klasse, og vi har måske et tilbud til foræl-
drene om at få en lille kuffert med materialer, 
spil og lege med hjem«, siger hun.

Camilla Monø fortæller, at de på Sophiesko-
len screener eleverne i matematik i 1. klasse. 

»Det giver et rigtig godt billede af den en-
kelte elev og af klassen. Vi kan se, hvor vi skal 
sætte ind i denne klasse«, siger hun.

»Det er jo ikke alle elever, der kan få 12 
i matematik, og vi ved, at der er elever, vi 
skal arbejde særligt med over mange år. Men 
det betyder, at vi for eksempel kan tale med 
matematiklæreren om at skære lidt fra over 
for en elev, fordi barnet har store vanskelig-
heder inden for nogle områder. Så det ikke 
bliver overfladelæring hen over et år, men 
sådan at eleven kan blive i undervisningen i 
klassen og deltage på det niveau, som eleven 
kan klare det på. Det kræver undervisnings-
differentiering fra lærernes side«, fortæller 
de to vejledere.

De understreger, at de håber, at talblinde-
testen snart bliver tilgængelig.

»Vi mangler virkelig den talblindetest, og 
vi har fortalt Undervisningsministeriet, at vi 
gerne vil være forsøgsskoler på testen. Den er 
jo udarbejdet, så den må meget gerne komme 
ud snart«.

I netværket taler vejlederne også om, hvad 
det egentlig betyder at være matematikvejle-
der. Hvad er vigtigt? Hvordan håndterer man 
vejlederrollen? Arbejdet med hvidbogen er jo 
kun den del af rollen, der handler om elever i 
matematikvanskeligheder. Derudover har vej-
lederne mange andre arbejdsopgaver.

»Vi bruger hvidbogen som vores arbejds-
redskab. Vi har virkelig været omkring alt 
muligt, fordi det skulle skrives ned og være så 
præcist som muligt. Indholdet skal også lø-
bende tages op og revideres. Det er planen«, 
siger de to vejledere. 
hl@folkeskolen.dk

Indsats over for elev

Procesdiagrammet sørger for,  at alle elever i kommunen bliver tilbudt det samme, 
hvis de har vanskeligheder i matematik.

Kilde: Hvidbog om elever i matematikvanskeligheder, Gulborgsund Kommune, 2020.
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Skolechef: 

Vi opprioriterer 
vejlederrollen

Guldborgsund Kommune har de sene-
ste par år udviklet en fællesstrategi 
for deres pædagogiske læringscentre 

(PLC) på alle skoler. Der er fokus på vejled-
ning og vejledere. 

»Vi har afsat en del penge til udviklingen af 
PLC’erne, fordi vi for nogle år siden ikke var 
dér, hvor vi skulle være. Der var store for-
skelle på skolerne og de vilkår, som skolerne 
havde. Vi har udarbejdet en ny ordblindestra-
tegi, og så var det et ønske fra matematikvej-
lederne, at vi arbejdede med at gøre noget for 
elever i matematikvanskeligheder«, fortæller 
konstitueret centerchef Peder Skelbo Hansen.

»Vi ønsker at give skolerne mere ensartede 
vilkår, men lokalt kan skolerne også selv 
komme flere midler i arbejdet. Vi har nu 100 
timer til vejledning i grundtillæg på alle sko-
ler, og så trapper det op, hvis der er tale om 
store skoler«.

Matematikvejlederne mødes fast en gang 
om måneden, og tiden er skemalagt.

»Det er vigtigt, at vejledernes forhold er 
rimeligt ensartede, sådan at de ikke bruger al 
deres tid i netværket på at tale om tid og re-
surser. I netværket skal de sparre og udvikle 
sammen«, siger Peder Skelbo Hansen.

Fokus på elevernes udfordringer
Centerchefen fortæller, at målet egentlig 
var at se på dyskalkuli/talblindhed, men at 
projektet nu har et videre sigte, som er ma-
tematikvanskeligheder. Fordi det handler om 
at blive bedre til at se på alle de udfordringer, 
som eleverne kan have.

Guldborgsund Kommune har ikke en plan 
for, at alle vejledere skal have diplomuddan-
nelsen. Mange vejledere har den, fordi sko-
lerne og vejlederne har prioriteret det, men 
centerchefen mener, at der kan være mange 

veje til målet. Nogle har måske noget andet 
uddannelsesmæssigt eller stor erfaring, der 
også er godt i arbejdet.

»Generelt ligger vi lavt, når det gælder ele-
vernes afgangskarakterer, men når man kor-
rigerer for socioøkonomiske forhold, ligger 
karaktererne, som man kan forvente. Vi har 
ikke et måltal på karakterer, men vi ønsker 
at få opmærksomhed på de vanskeligheder, 
som eleverne må have. Tidligere var matema-
tikvejlederne dem, der testede eleverne og 
arbejdede med enkelte børn, men nu er funk-
tionsbeskrivelsen mere, at de vejleder kolle-
gerne. Matematikvejlederne er ikke dem, der 
kommer og fikser eventuelle problemer. De 
er mere med til at sikre en stadig udvikling«, 
siger Peder Skelbo Hansen. 
hl@folkeskolen.dk

Understøttelseskassens formål er at yde 
hjælp til medlemmer, der er i en vanskelig 
situation og trænger til hjælp enten i 
form af økonomisk støtte eller støtte til 
psykologsamtaler.

Behandlingen og tildelingen finder sted en 
gang hver måned (undtagen juli måned).

Støtte fra Understøttelseskassen kan 
søges af almindelige medlemmer:

• Medlemmer af fraktion 1, 2 og 3
• Pensionerede medlemmer fraktion 4
• Lærerbørn under 18 år

Ansøgningsskema, regler og vedtægter 
vedrørende tildeling af støtte findes på 
Danmarks Lærerforenings hjemmeside: 
www.dlf.org/medlem/medlemsfordele.

Danmarks Lærerforening, Økonomiafdelingen 
tlf. 33 69 63 00.

Økonomisk hjælp fra Danmarks 
Lærerforenings Understøttelseskasse

DLF
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K L I P  F R A  N E T T E T

5. oktober 2020 | kl. 10.30

Idrætslærer mistænkeliggjort: 
Bader med eleverne
En 56-årig idrætslærer 
nægter at lade sig kyse og fast-
holder at gå i bad med eleverne 
efter idræt, selv om 
han blev mistænkeliggjort af en 
far til en elev på Facebook.

Han fik først færten af det i en pause på læ-
rerværelset. Noget var i gære, det summede 
blandt kollegerne. De var optaget af noget, 
der skete inde på Facebook. En kollega sag-
de: »Du skal lige se det her« og viste ham et 
opslag på det sociale medie. Med det samme 
gik det op for ham, at han selv var hovedper-
sonen i opslaget, der lynhurtigt havde fået 
masser af kommentarer.

»Det var slået stort op på sådan en 
plakatbaggrund – og ham, der har lavet 
opslaget, spørger så, om det er lovligt, 
at en sportslærer bader med otte-tiårige 
drenge. Opslaget er skrevet af faren til en 
af de drenge, jeg har i idræt i 3. klasse. Han 
nævner også børnemisbrug. Der er ingen 
tvivl om, at det er mig, det handler om, for 
jeg går jo i bad sammen med eleverne ef-
ter idræt«, beretter den 56-årige rystede 
idrætslærer. »Men jeg har ikke tænkt mig at 

19.  oktober 2020 | kl. 04.54

60 folkeskoler skal redegøre for religiøs chikane
Som en udløber af det politiske livtag med parallelsamfund skal om-
kring 60 folkeskoler i løbet af kort tid redegøre for, om de har oplevet 
religiøs chikane eller negativ social kontrol på skolerne inden for de 
seneste to år. 

Anmodningen vil komme fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

(Stuk) i Børne- og Undervisningsministeriet, der netop nu er i færd med 
at rulle et hidtil upåagtet element i ghettopakken ud i form af et nyt og 
skærpet tilsyn med mulige parallelsamfund på folkeskoleområdet. Det 
sker til trods for indsigelser fra blandt andre Børne- og Kulturcheffor-
eningen og Skolelederforeningen.

har skabt. »Den far skulle have en over næ-
sen, for han er i gang med at skabe fjende-
billeder og gøre det til noget unaturligt. Til 
gengæld burde læreren have en medalje, for 
han gør det eneste rigtige«. 

Idrætslærerens navn er redaktionen be-
kendt ligesom den sydfynske skole, hvor 
han arbejder.
ebm@folkeskolen.dk

gå på kompromis. Jeg synes, det er vigtigt 
at være rollemodel, og det er vigtigt, at ele-
verne får et naturligt forhold til deres krop«.

Idrætslærere udtrykker stor glæde over 
sin skoleleders opbakning og håndtering af 
sagen, og hans kolleger har valgt at bakke 
ham op, så de nu også går i bad med deres 
elever efter idrætsundervisning. 

Næstformanden i Dansk Skoleidræt Preben 
Hansen er ked af den debat, som forælderen 

Foto: iStock
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Forløb til specialområdet
Tag din klasse med ud af huset og prøv 
læringsforløbet “Tag toget til historien”. 
Det er målrettet specialområdet 4-6. klasse. 

Museet er åbent alle dage. Der er god 
plads. Nabo til Odense Station.

Book på jernbanemuseet.dk/undervisning

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

Nyhed 
Book
i dag

Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i marts legater á 
kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2020

Motiveret ansøgning, der skal 
vedlægges nødvendig 
dokumentation for at komme 
i betragtning, stiles til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

Betingelserne fremgår på  
www.odenselaererforening.dk

6. oktober 2020 | kl. 14.03

Statsministeren: Frihed til 
folkeskolerne i Esbjerg og Holbæk
Statsminister Mette Frederiksen vil i et nyt 
frihedsforsøg give kommunerne Holbæk 
og Esbjerg lov til at sætte deres folkeskoler 
fuldstændig fri af statslig regulering og 
lovgivning. »Jeg indrømmer, at det er en vild idé! 
Noget helt grundlæggende skal vi selvfølgelig 
stadig have på plads. Undervisningen er gratis, 
og eleverne skal til afgangseksamen, men 
for eksempel minimumstimetal, elevplaner, 
klasseloft og nationale test foreslår vi at fjerne«, 
lød det fra statsministeren ved Folketingets 
åbning. 

5. oktober 2020 | kl. 20.03

Morten Refskov træder  
ind i DLF’s topledelse
Morten Refskov tabte kampen om posten som 
DLF’s formand. Nu overtager han modkandida-
tens, nuværende DLF-formand Gordon Ørskov 
Madsens, tidligere poster og indtræder i forret-
ningsudvalget som formand for DLF’s overens-
komstudvalg. Som medlem af forretningsudval-
get er man fuldtidsfrikøbt fra sin stilling, og det 
betyder, at Morten Refskov må fratræde som for-
mand for Ballerup Lærerforening. Morten Refskov 
bliver også indstillet til formand for bestyrelsen i 
Lærernes A-kasse. Det er repræsentantskabet i 
a-kassen, som vælger formanden.

»Birgitte er meget passioneret for, at alle 
børn skal have et sprog. Hendes passion 
er meget smittende. Hun brænder for de 
svageste børn, som har meget få mulighe-
der for indflydelse på eget liv«. Sådan skrev 
kolleger fra specialskolen Strandparkskolen 
for udviklingshæmmede, da de indstillede 
Birgitte Rasmussen til Københavns Lærer-
forenings Gyldne Pegepind. Hun får prisen 
for sin indsats med ASK-kommunikations-
projektet, der handler om at give børn med 
multiple funktionsnedsættelser et sprog.

3. oktober 2020 | kl. 15.24

Stor pris til en speciallærer for de allersvageste
Foto: Jan Klint Poulsen

Ny håndbog og podcast skal  
hjælpe lærere til at skabe læselystFIK DU  

LÆST: Find håndbog og podcast via linket folkeskolen.dk/1856564

18. oktober 2020 | kl. 12.41

Lærerformand om drab på lærer i Paris
Ni personer er anholdt efter drabet på en lærer 
på en skole i en forstad til Paris. Det franske 
politi kæder knivdrabet sammen med, at læ-
reren viste tegninger af profeten Muhammed 
i sin historieundervisning. Formand for Dan-
marks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen 
sendte i weekenden »triste tanker til Paris« på 
Twitter.

»En lærer bliver dræbt i Paris, fordi han 
brugte Muhammed-tegninger i sin undervis-

ning. Lærerens opgave er netop at vise mang-
foldigheden i verden«, skiver han.

Næstformand i DLF Dorte Lange skriver: 
»Lærere står sammen over hele verden imod 
vold og drab på kolleger. Det, der skete i Paris i 
går, er forfærdeligt og må aldrig ske igen!« 

Det var en 18-årig flygtning fra Tjetjenien, 
der ifølge de franske myndigheder bad elever fra 
skolen udpege den pågældende lærer og dræbte 
ham ved at skære hans hals over med en kniv.
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K L I P  F R A  N E T T E T

2. september 2020 | kl. 14.40 

Stigende utryghed blandt folkeskolelærere 
får nu DLF’s nye formand, Gordon Ørskov 
Madsen, til at kritisere de kommuner, der 
forbyder deres lærere at undervise med 
mundbind eller visir. 

»Jeg synes, at kommunerne har fokus 
et helt forkert sted i den her sammenhæng. 
Det er ikke tiden til at forbyde den slags. 
Det er tiden til at finde pragmatiske løsnin-
ger og skabe tryghed. Derfor skal de lærere, 
der ønsker det, selvfølgelig have mulighe-
den for at bruge mundbind«, siger Gordon 
Ørskov Madsen. 

Han peger på, at situationen lige nu er 
meget sårbar med stigende utryghed og 
frygt for covid-19 blandt lærere.

»Det kan vi tydeligt mærke på henven-
delser fra lærere og vores lokale kredse. Flere 
føler sig utrygge ved situationen, og det er 
selvfølgelig, fordi man er sammen med man-
ge elever og kolleger hver dag. Her bør kom-
munerne lade være med at være så firkan-
tede og i stedet give muligheden for at bruge 

mundbind, hvis det gør lærere mere trygge 
ved at gå på arbejde«, siger DLF-formanden. 

Hans kommentar kommer, efter at Høje-
Taastrup Kommune ved København – som 
en reaktion på anmodninger fra lærere – har 

forbudt sine lærere at bruge mundbind el-
ler visir i undervisningen. Begrundelsen er, at 
sundhedsmyndighederne ikke anbefaler bru-
gen af mundbind eller visir i undervisningen. 
ebm@folkeskolen.dk, fgj@folkeskolen.dk

Flere kommuner forbyder lærere at bruge mundbind eller visir i undervisningen, fordi sundheds-
myndighederne ikke anbefaler det. Det undrer lærerformand Gordon Ørskov.

DLF-formand: Drop forbud mod  
mundbind og visir i klassen

Foto: Peter H
elles

T E M A  C O R O N A

2. oktober 2020 | kl. 15.10

Lærer bruger visir  
i undervisningen
Anna Ida Hedaa er lærer på Skolen ved Sundet på Amager i Køben-
havn og har brugt visir i sin idrætsundervisning, siden  
eleverne kom tilbage på skolen efter sommerferien. Nu har hun ud-
videt brugen af visir til al undervisning, og efter at have prøvet det af 
er hun ikke i tvivl om, at den model er rigtig for hende. På den måde 
beskytter hun både sig selv, sine kollegar og eleverne. Hun er ikke i 
tvivl om, at det giver mening at bruge visir, så længe situationen i 
klasseværelset er, som den er i dag. 

14. oktober 2020 | kl. 04.00

Utrygge lærere må ikke bruge  
mundbind eller visir 
Utrygge folkeskolelærere i Høje-Taastrup Kommune har ingen 
mulighed for at gardere sig med mundbind eller visir i undervis-
ningen, hvis de frygter at blive smittet eller viderebringe smitte 
med covid-19 til andre. Det må de nemlig ikke for forvaltningen 
på rådhuset, som forklarer det med, at man har valgt at lægge sig 
op ad sundhedsmyndighedernes retningslinjer – og her er der ikke 
anbefaling om at bruge værnemidler som mundbind eller visir på 
børne- og ungeområdet, påpeger kommunen.
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Emu-respons er Børne- og Undervis-
ningsministeriets nye faglige vejled-
ningsforum målrettet alle lærere i 
grundskolen.

På emu-respons får landets lærere 
direkte adgang til fagspecifik vejled-
ning og inspiration fra læringskonsu-
lenterne. 

Læringskonsulenterne vejleder om 
fælles mål, prøver og undervisning i 
fagene. 

emu-respons.dk
Vejledningsforum for lærere i grundskolen

Din direkte vej til faglig 
vejledning om fag, test 
og prøver

Vi skrives ved !

9. oktober 2020 | kl. 15.50

Antallet af dumpede i 
dansk eller matematik 
halveret
Siden 2015 har det krævet 
karakteren 2 i dansk og 
matematik at komme ind på en 
erhvervsuddannelse, og normalt 
er det cirka otte procent, som 
ikke klarer det krav. I år ser det 
anderledes ud, hvor det kun er 
4,2 procent, og tallet er derfor 
næsten halveret. Det viser nye tal 
fra ministeriet. Det kan skyldes, at 
eksamen i år var aflyst, og i stedet 
for gælder standspunktskarakteren. 
Netop standpunktskarakterer ligger 
i 2020 højere end tidligere år, hvor 
udviklingen er tydeligst i mundtlig 
dansk og engelsk. Gennemsnittet 
fra afgangseksamen ligger på 7,4, 
hvilket er præcis det samme som 
i 2019.

15. oktober 2020 | kl. 10.30

Kristendomskundskab 
nedprioriteres på grund 
af corona 
Det er ikke kun de praktisk-
musiske valgfag, som er ramt 
af aflyst undervisning og 
nedprioritering på grund af corona. 
Det samme gælder undervisningen 
i kristendomskundskab og de 
øvrige kulturfag, historie og 
samfundsfag. For også de fag 
lider i høj grad under, at mange 
skoler – både under nedlukningen 
og bagefter – primært har 
fokuseret på at sikre undervisning 
i dansk og matematik og dernæst 
sprogfagene. Det har ifølge 
Folkeskolens faglige rådgiver i 
religion Janne Skovbjerg resulteret 
i, at mange timers undervisning 
i faget er mistet, da det kan blive 
svært at få det indhentet. 

8. oktober 2020 | kl. 16.05

»Ny arbejdstidsaftale 
hjælper os til bedre 
forhold«
I Vallensbæk har kommunen ikke 
ønsket at forhandle en lokal ar-
bejdstidsaftale med kredsen. Det 
har den centrale arbejdstidsaftale 
ikke ændret på, fortæller kreds-
formand Merete Randskov. 

»Har aftalen gjort det svære-
re for os at få en lokalaftale? Ja, 
det tror jeg. Var vi tættere på at 
få en lokalaftale, før den centrale 
aftale kom? Nej«, siger hun. 
Selv om den centrale aftale ikke 
bringer kredsen tættere på lokale 
forhandlinger med kommunen, så 
mener hun, at den kommer til at 
gøre en positiv forskel for lærer-
nes arbejdsvilkår i Vallensbæk, da 
den blandt andet sikrer et samar-
bejde mellem kommune og skole. 

9. oktober 2020 | kl. 12.41

Professionshøjskolerne  
vil afdække sexisme

Professionshøjskolerne, hvor 
blandt andet læreruddannel-
sen holder til, er i gang med at 
afdække omfanget af sexisme 
blandt studerende og ansatte. 
Også muligheden for at indbe-
rette eller fortælle om sexisme 
afdækkes. Formand for Danske 
Professionshøjskoler Stefan 
Hermann siger i en pressemed-
delelse, at man nu sender et ty-
deligt signal om, at sexistisk eller 
krænkende adfærd ikke accep-
teres: »Vi vil sammen med vores 
medarbejdere, studerende og 
praktiksteder se på, om vi er klare 
nok i vores kommunikation om 
nultolerance over for sexisme«.
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»Er det lærernes eller elevernes behov, vi skal 
indrette skolen efter?« For lærere er de to hen-
syn én og samme ting. Lærere ønsker arbejds-
forhold, der gør, at de kan skabe god undervis-
ning for eleverne, så det handler i sidste ende 
om eleverne. Fokus for såvel de to nyudnævnte 
frikommuner, Esbjerg og Holbæk, som landets 
øvrige folkeskoler må være på netop det. At 
skabe god undervisning. 

International forskning og læreres erfarin-
ger viser helt entydigt, at god undervisning 
opstår, når lærerne har frihed til at bygge 
gode relationer til eleverne og skabe under-
visning, der tager udgangspunkt i elevernes 
behov. Det lyder som en selvfølge, men ofte 
bliver lærernes fokus flyttet væk fra elevernes 
behov af indsatsområder og projekter, der 
kommer udefra.

Den nye arbejdstidsaftale indeholder pligt 
til samarbejde mellem lærere og ledere, og det 
giver mulighed for, at vi kan vende bøtten og 
gøre folkeskolen til en attraktiv arbejdsplads, 
fordi lærerne får mulighed for at skabe un-
dervisning, som tilgodeser elevernes behov. 
Lærerne er eksperter i at forstå de behov og 
sætte ind med undervisning, der kan løfte hver 
enkelt elev med den trivsel og selvtillid, der 
kommer af nye kundskaber og færdigheder fra 
skolens fag. 

International forskning har peget på tre 
kompetencer, som lærere skal besidde. Ud-
dannede lærere i Danmark har de kompeten-
cer, og hvis vi lader dem få spillerum, er vi 
godt på vej.

Først og fremmest er der relationskompe-
tencen. Når læreren har mulighed for at give 
eleverne tid og nærvær, styrkes relationen mel-
lem læreren og eleverne i klassen. Relationen 
er afgørende for at få undervisningen til at fun-
gere, og for at eleverne får et godt udbytte af 

den. Relationsarbejdet kan ikke udliciteres, for 
det er tilliden mellem lærer og elev, der gør det 
muligt for læreren at lede undervisningen. 

Og det er den næste vigtige kompetence: 
»Classroom management« som det kaldes på en-
gelsk, men som i dansk kontekst er bedre kendt 
som »undervisningsledelse«. Den handler om 
at kunne fange elevernes opmærksomhed om 
stoffet, at kunne motivere alle elever til hver på 
deres niveau at lade sig opsluge og fordybe i det 
stof og det fag, de skal tilegne sig. Det er derfor, 
læreren ikke blot kan kopiere undervisningsfor-
løb fra kollegaer – forløbene skal planlægges og 
tilpasses de elever, der er i klassen, og til det, 
der optager dem. 

Viden om faget og dets didaktik er den tredje 
vigtige kompetence.

Med den nye arbejdstidsaftale skal der 
nu samarbejdes mellem lærere og ledere om 
prioritering af resurserne. Lærernes viden om 
undervisningen og elevernes behov skal høres, 
og det betyder fantastiske muligheder for bedre 
undervisning i folkeskolen. 

International 
forskning har peget 
på tre kompetencer, 
som lærere skal 
besidde. Uddannede 
lærere i Danmark 
har de kompetencer, 
og hvis vi lader dem 
få spillerum, er vi 
godt på vej.

DLF MENER
DORTE LANGE
NÆSTFORMAND FOR DLF

Frihed til bedre 
undervisning

Statsministerens 
frihedsforsøg

»Det er mig en gåde, at kommunerne 
holder fast i det betontunge 
forvaltningssystem, når man kan se, 
hvordan privatskolerne klarer sig 
fremragende uden. Det er et levn fra 
fortiden, og nu har vi en enestående 
mulighed for at få det fjernet«. 
Henrik Jørgensen, lærer og 
tillidsrepræsentant

»Der er ikke brug for fuld frihed til 
nogen og ingen frihed til andre. Det 
vil skabe alt for store skel skolerne 
imellem«.
Mette Frederiksen, lærer og debattør  

»Når kommunalpolitikere nu – igen – 
udtaler sig med store armbevægelser 
om tillid og frihed til skoler, ledere og 
lærere, så vil jeg altså se det ude på 
gulvet, før jeg klapper«.
Malene A. Hansen, lærer

Kommentarer på folkeskolen.dk til 
regeringens ønske om frihedsforsøg 
for skolerne i Esbjerg og Holbæk 
kommuner.
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Kontakt en rejserådgiver 
på 70 22 88 70

Fuld tryghed
på studieturen

Tag en uforpligtende snak med vores
erfarne rejserådgivere om de store 

fordele ved at booke studieturen hos os.

alfatravel.dk

I en tid med flere spørgsmål end 
svar sidder vi klar til at hjælpe! 

Hos os er gode råd gratis.

Folkeskolen_NY_2020_61x129_Tryghed_2.indd   1Folkeskolen_NY_2020_61x129_Tryghed_2.indd   1 08-10-2020   14:57:2908-10-2020   14:57:29

Digital dannelse på skoleskemaet
Jacob Hornshøj, højskoleelev

Deltag i debatten Læserbreve og debat fra folkeskolen.dk/debat optages 
i bladet, i det omfang der er plads. Læserbreve (højst 1.700 tegn) sendes til 
folkeskolen@folkeskolen.dk. 

Et fag i klemme
Kjeld Johansen, pensioneret matematiklærer, MSc psych., PhD educ.

Jacob Grønlykke giver i sin nye bog »Man 
gjorde et fag fortræd« folkeskolens matema-
tikundervisning et gevaldigt gok i nødden. 
Langt hen ad vejen er jeg enig med Grøn-
lykke. Dog har jeg nogle forbehold. Matema-
tikundervisning er andet og mere end blot og 
bar løsning af matematikbogens opgavesæt 
(forhåbentlig). Der er vel også en lærer invol-
veret? Man fornemmer, at Grønlykke ikke har 
overværet lektioner med en dygtig matema-
tiklærer, der kan arbejde så at sige »ud af det 
bur«, som en lærebogsopgave kan udgøre.

På side 68-71 kommenteres en opgaveløs-
ning fra en opgave til 7. klasse. Det er for mig 
klart, at opgaven på et ældre klassetrin bør 
behandles, som Grønlykke foreslår, men jeg 
ville næppe i en 7. klasse turde gøre det. Lyset 
ville gå ud i manges øjne. Naturligvis kan man 

udfordre ungerne ved at spørge, hvordan det 
vil se ud, hvis x antager andre talværdier. Det 
kan man få en god snak ud af.

Efter min bedste overbevisning (erfaring) 
lider folkeskolens matematikundervisning i 
høj grad under, at flere matematiklærere ikke 
er godt nok uddannet. Det er ikke deres skyld! 
Med mange linjefag, få timer under uddannel-
sen og uden muligheder for supplerende ud-
dannelse samt manglende tid til forberedelse 
bliver løsningen for mange lærere at ty til det 
forarbejde, som andre har gjort med bøger 
eller »i skyen«.

Grønlykke har skrevet en absolut vedkom-
mende og læseværdig bog, men han glemmer, 
at veluddannede lærere vil gøre en kæmpe 
forskel, hvis de ikke låses fast af mere eller 
mindre meningsløse politiske formuleringer.

Nye undersøgelser viser, at hver fjerde 15-årige 
bruger minimum fire timer om dagen foran en 
skærm. Bør vi sikre, at ungdommen kan indgå 
i den digitale virkelighed på et mere oplyst og 
dannet grundlag, end det er tilfældet i dag?

På nuværende tidspunkt kører et forsøgs-
projekt i den danske folkeskole, hvor 46 skoler 
eksperimenterer med at implementere faget 
teknologiforståelse. Det er for så vidt glimren-
de og tiltrængt, at der sker noget, men der er 
1.640 grundskoler i Danmark, og hvorfor får vi 
ikke bare sat ind med det samme? For at vores 
ungdom kan følge med tiden, har vi brug for 
digital dannelse som et selvstændigt fag.

Vi har en generation af unge, som skal 
navigere i en digital verden uden de nødven-
dige redskaber. I 2018 blev en 17-årig pige 
idømt 20 dages fængsel for at skrive om et 
folketingsmedlem, at hun ville »stikke hende 
ned«. I retten nægtede hun sig skyldig og 

forklarede, at hun ikke troede, at politikeren 
ville se kommentaren, fordi den var skrevet 
som en kommentar til en anden kommentar i 
Facebook-tråden. De fleste er bekendt med den 
såkaldte umbrellasag, hvor 334 unge blev dømt 
for at dele en video af seksuel karakter med to 
15-årige.

Faget digital dannelse skal sikre, at de unge 
er klar til at møde den virkelighed, som inter-
nettet og sociale medier repræsenterer. Man 
kunne undervise i emner som databeskyttelse, 
falske nyheder, digital etik, digital mobning, 
afhængighed, målrettet reklame, overvågning 
eller politisk markedsføring.  

Vi har brug for digital dannelse på skoleske-
maet netop for dannelsens skyld. Hvis vi kan 
ruste ungdommen til at være lidt mere bevid-
ste medieforbrugere, så står vi et langt bedre 
sted, end det er tilfældet i dag. For demokra-
tiet, friheden og ungdommens skyld.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Studieture medStudieture med
aktivt indholdaktivt indhold
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Cesky Raj | Bus | 6 dg/3 nt. .... 

Færøerne | Fly | 5 dg/4 nt. .....

Island | Fly | 5 dg/4 nt. .............

Byglandsfjord | Bus | 4 dg/3 nt.

Skotland | Fly | 5 dg/4 nt. ........

Grønland | Fly | 5 dg/4 nt. ......

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

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3* bus/fly på øko.klasse, 
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. /ekskl. forplejning*. Se 
nærmere under det enkelt rejsemål på www.benns.dk/studietur. 
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T E M A :  O M S KO L E T  T I L  L Æ R E R

Morten Fich Lønnee har altid gerne villet formidle naturvidenskab, 
men det var først i 2012, han fandt ud af, at det skulle ske i folkeskolen, 
hvor han kan være sammen med eleverne hver dag.

TEKST: MAGNUS JENSING HUNE 

FOTO: PETER HELLES ERIKSEN

Naturen har altid interesseret Morten Fich 
Lønnee. Han har også undervist børn allerede 
som 13-årig. Og han har altid vidst, at han er 
god til begge dele. 

»Efter gymnasiet vidste jeg, at jeg 
skulle arbejde med natur, og jeg ville også 
godt arbejde med børn og unge. Jeg så to 
muligheder. Den ene var at gå den didaktiske 
vej med en pædagog- eller læreruddannelse – 
ellers skulle jeg tage en ’grøn’ uddannelse for 
senere at vende tilbage til formidling til børn 
og unge«.

I 2012 blev Morten Fich Lønnee uddannet 
fra Københavns Universitet som skov- og 
landskabsingeniør. Han valgte den vej, fordi 
det ikke »begrænsede ham til at være lærer 
hele livet«, som han siger. Men for at sikre sig, 
at han fremover kunne undervise, tog han en 
specialisering i formidling, kommunikation 
og ledelse.

Udlever sin passion for naturfag 
Flere af Morten Fich Lønnees medstuderende 
blev skovfoged, entreprenør eller projektleder. 
Selv begyndte han som naturformidler på 
Naturcenter Amager i et års tid, ligesom 
han lavede udeundervisning i løntilskud på 
Strandgårdskolen i Ishøj. Som naturformidler 
fik han dagligt besøg af elever – men der 
manglede noget.

»Det var nye hold, der kom forbi. Hvis du 
er svineheldig, kan du se det samme hold to 
gange, ellers har du dem én dag, og så ser du 

dem formentlig ikke igen«, siger han om sin 
beslutning om at tage meritlæreruddannelsen 
på det daværende UCC (nu Københavns 
Professionshøjskole. Redaktionen). 

I dag er det kontinuiteten og elevernes 
udvikling, der giver allermest, når Morten 
Fich Lønnee underviser mellemtrinselever i 
naturfag på Tranegårdskolen i Gentofte.

»Den daglige og varige kontakt med 
eleverne er afgørende. At jeg hver dag møder 
de samme elevgrupper og har muligheden for 
at danne søde, unge mennesker«, siger han.

Samtidig får han lov til at udleve sin passion 
for naturfag og videnskaben generelt, når 
han underviser og er koordinator på skolens 
naturvidenskabelige projekter. Det er særligt 
vigtigt i en tid med fake news og selfi nvention, 
mener han:

»Vi er i en periode, hvor der bliver sat 
spørgsmålstegn ved videnskabelige produkter 
og beslutninger, og nogle synes, at deres egen 
mavefornemmelse er mere sand, end hvad 
forskere har fundet frem til«.

Med baggrund som akademiker kunne man 
tro, at niveauet for at undervise i grundskolen 
sommetider sætter begrænsninger. Sådan ser 
Morten Fich Lønnee ikke på sagen.

»Der er ikke nogen, der har gået på et 
studium, som bruger alt, hvad de har lært. Jeg 
tror heller ikke, at ordinært uddannede lærere 
bruger al deres viden fra dengang. Ting er 
mere dynamiske end som så«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Han vil
den daglige 
kontakt 

Efter universitetsstudiet valgte Morten Fich Lønnee at 
læse til meritlærer.
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Han vil
den daglige 
kontakt 

35-årige Morten Fich Lønnee var turen omkring Københavns Universitet og skov- og landskabsstudiet, inden han tog en læreruddannelse.
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Hun er 
tiltrukket af 

reformen
Nadia Vagner Blessing 
læste hele folkeskolereformen 
igennem og skiftede så tolv år i 
bogbranchen ud med et liv som 
skolelærer. Nu deler Nadia Vagner 
Blessing sin passion for litteratur 
med eleverne. 

TEKST: MAGNUS JENSING HUNE 

FOTO: PETER HELLES ERIKSEN

Næsten alt var lagt på skinner. Nadia Vagner 
Blessing havde styr på familielivet og havde 
igennem mange år arbejdet i boghandlerkæ-
den Arnold Busck. Først som elev og siden 
som butikschef i Køge, Valby og Ballerup. 

Hun elsker at fordybe sig i litteraturen, 
og derfor var det oplagt at lade sig uddanne 
som salgsassistent med speciale i bøger i 
Handelsfagskolen i Skåde ved Aarhus.

»Litteraturen trak, da jeg kom ind som 
elev. Jeg elskede kundekontakten. Jeg el-
skede, at jeg fik lov til at læse så meget, som 
det kræver«.

Efter tolv år i bogbranchen skete der no-
get nyt i Nadia Vagner Blessings arbejdsliv. 
Da det ældste af hendes to børn skulle starte 
i skolen umiddelbart efter folkeskolerefor-
men i 2014, så hun sig nødsaget til at sætte 
sig ordentligt ind i tingene. Nadia Vagner Nadia Vagner Blessing har aktivt valgt folkeskolen til – for hende selv og for hendes søn.
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40-årige Nadia Vagner Blessing har skiftet 
tolv år i bogkæden Arnold Busck ud med 
undervisning i fagene tysk, dansk og idræt 
på Gladsaxe Skole i Søborg.

Blessing besluttede sig derfor for at læse 
hele reformteksten minutiøst igennem.

»Jeg besluttede mig for at læse den – fra 
ende til anden. Jeg syntes, at den inklude-
rende del virkede meget positiv og tiltræk-
kende«, siger hun.

»Når jeg går ind i en debat, sætter jeg mig 
ind i tingene. Jeg skal ikke pege fingre ad 
andre uden at involvere mig helt«.

Reformen førte ikke alene til, at Nadia 
Vagner Blessing lod sønnen begynde i folke-
skolen. Hun fik også selv mod på at arbejde i 
folkeskolen efter den omdiskuterede reform.

»Jeg hører kolleger fortælle, at det har 
været bedre at undervise inden reformen. 
Men jeg synes, jeg har et fantastisk arbejds-
liv. Den bekymring, jeg havde for min søns 
skolestart, er også gjort til skamme«.

Trækker på sine erfaringer fra boghandel
Nadia Vagner Blessing læste meritlærerud-
dannelsen på det daværende UCC i Køben-
havn og tog linjefagene dansk, tysk og idræt. 
I dag trækker hun på erfaringerne fra sit tid-
ligere arbejdsliv og sin passion for bøger, når 
hun som dansklærer skal udvælge litteratur. 

»Jeg har solgt meget ungdomslitteratur 
gennem tiden, og fra mine tidligere uddan-
nelser kender jeg meget til genrer og forfat-
terskaber, jeg kan bruge i dag. Forfatteren 
Jesper Wung-Sung passer rigtig godt til de 
klasser, jeg har haft med mange drenge. Han 
udfolder de helt grundlæggende problema-
tikker omkring kærlighed og venskab. Med 
den indsigt og ved at bruge ham får jeg i 
højere grad nogle af drengene med«.

Det tidligere arbejdsliv med mange års 
kundekontakt har også givet gode forudsæt-
ninger som lærer – særligt i forhold til kom-
munikationen med elever og forældre, føler 
Nadia Vagner Blessing. 

»Jeg er vant til den svære samtale fra 
tidligere med utilfredse kunder. Kompeten-
cerne i forhold til at kommunikere bruger 
jeg helt sikkert også i forbindelse med elev- 
og forældresamarbejde«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Fra mine tidligere 
uddan nelser kender 
jeg meget til genrer og 
forfat terskaber, som 
jeg kan bruge i dag«.
Nadia Vagner Blessing
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Han 
smiler 
oftere
Morten Friis Outzen besluttede efter mange år som 
journalist, at tiden var inde til et radikalt skifte. I dag er 
han lærer på Tre Falke Skolen i Frederiksberg.

TEKST: MAGNUS JENSING HUNE 

FOTO: PETER HELLES ERIKSEN

På en ferie i 2015 på den syditalienske ø Sici-
lien gik det op for Morten Friis Outzen, at der 
skulle ske noget nyt. 

»Jeg lå i vandet med min kone. Jeg fortalte 
hende, at jeg ikke glædede mig til at komme tilbage på 
arbejde. Lige så snart jeg kom tilbage på arbejde, for-
talte jeg det til min direktør. Han havde fuld forståelse, 
for han havde tidligere været i samme situation. Kort 
efter var jeg ude af butikken«, siger Morten Friis Out-
zen, når han ser tilbage på et livsdefinerende øjeblik.

Som leder for 12-16 ansatte og skrivende journalist 
valgte han at sige stop. Det betød ikke blot farvel 
til syv år som redaktør for forskellige af Berlingskes 
lokalaviser, men også til faget, som han havde fået Morten Friis Outzen fik lyst til at uddanne sig til lærer efter et vikarjob i en skole.
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54-årige Morten Friis Outzen arbejdede 15 
år som journalist, før han læste til lærer. I dag 
underviser han blandt andet i dansk og historie 
på Tre Falke Skolen i Frederiksberg.

papir på i slutningen af 90'erne fra Journalist-
højskolen i Aarhus.

»Jeg havde længe følelsen af, at jeg aldrig 
nåede til bunds i min mail, da jeg arbejdede 
som journalist«.

I fratrædelsesperioden søgte han forgæ-
ves andre stillinger i branchen. Da det ikke 
lykkedes, opsøgte han et af de steder, han 
havde skrevet historier fra. Tre Falke Skolen 
på Frederiksberg.

»Jeg spurgte, om de kunne bruge en ny 
vikar. Det blev min vej ind«, siger han. 

Efter at han startede som vikar, var han 
aldrig i tvivl om, at det var det rigtige. 

»Jeg er træt, når jeg kommer hjem. Jeg 
har brugt mig selv. Men min kone siger, at 
jeg smiler oftere. Jeg fløjter mere til og fra 
arbejde end tidligere«.

En vigtig opgave
Morten Friis Outzen besluttede sig for at tage 
meritlæreruddannelsen på det daværende 
UCC med linjefag i dansk, historie og tysk. 
Han fik ikke merit fra Journalisthøjskolen, 
fordi han gerne ville læse så mange fag som 
muligt og være optimalt klædt på til at un-
dervise på lige fod med de lærere, der er gået 
den klassiske vej.

Da han var færdig som meritlærer, stod 
han mellem at arbejde videre på Tre Falke 
Skolen i en fast stilling eller at fortsætte på 
ungdomsskolen i Albertslund. Valget faldt 
som bekendt på Frederiksberg-folkeskolen.

»Jeg synes, folkeskolen har en mission og 
en kæmpe opgave i samfundet – og den vil jeg 
gerne være med til at sætte mit aftryk på«.

Til daglig underviser han udskolingsele-

ver i dansk, tysk og kulturfag, og han vurde-
rer, at han kan bruge meget af sin erfaring 
som journalist i skolen.

»Det er jo sjældent, at der er en afgangs-
prøve i dansk, som ikke har med journali-
stik at gøre. Det falder naturligt. I forbin-
delse med alle fag forsøger jeg jo at koble 
dem sammen med aktuelle ting, der sker i 
verden«.

»I min verden ligger lærerfaget heller 
ikke langt fra journalistikken. Begge dele 
bunder i formidling og historiefortælling«, 
siger han.

Morten Friis Outzen kan godt se sig selv 
som lærer, indtil han går på pension, fortæl-
ler han. Han er desuden blevet valgt som 
suppleant for tillidsrepræsentanten i maj. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Mikkel Wiene begyndte som reklamemand, i dag er han skoleleder efter en meritlæreruddannelse.

T E M A :  O M S KO L E T  T I L  L Æ R E R
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Merit- og Teach First-lærere kommer ofte med en større ballast 
end de ordinært læreruddannede, vurderer skoleleder på Brønshøj 
Skole Mikkel Wiene. Han har selv en meritlærerbaggrund og ønsker 
undervisere med forskellige uddannelser på sin skole.

TEKST: MAGNUS JENSING HUNE ∙ FOTO: PETER HELLES ERIKSEN

Mikkel Wiene drømte efter eget udsagn om 
»at tjene en helvedes masse penge i rekla-
mebranchen«, da han blev færdiguddannet 
fra Københavns Handelshøjskole i 2002.

»Jeg skulle være en stor kanon i markeds-
føringsbranchen. Men jeg fandt ret hurtigt 
ud af, at det nok ikke blev mig, der skulle 
lave store reklamer for Coca-Cola«.

18 år senere står han et helt andet sted. 
De sidste fire år har han været øverste leder 
på Brønshøj Skole i udkanten af København. 
En omskoling gennem meritlæreruddannel-
sen og flere år på gulvet i klasselokalet dan-
nede grundlag for, at han i dag er skoleleder 
for 53 lærere. 

Når Mikkel Wiene er med til at ansætte 
nye lærere, har han et særligt blik på grup-
pen af lærere, der har erfaring med andre 
uddannelser og fra arbejdslivet.

»Lærere med baggrund fra meritlærerud-
dannelserne og Teach First kommer ofte 
med mere ballast. Muligvis fordi de har nået 
et punkt, hvor de har indset, at de skulle 
sadle om. Det kræver stor erkendelse og 
modenhed. Mange af dem har netop den 
robusthed, som ikke alle nyuddannede læ-
rere fra den ordinære uddannelse har«, siger 
Mikkel Wiene.

Bryder monokulturen
Ledelsen på Brønshøj Skole vil derfor gerne 
trække lærere fra merituddannelsen og 
Teach First Danmark til. Det bidrager til en 
forskelligartet sammensætning sammen 
med de læreruddannede, og det er nødven-
digt, mener skolelederen.

»Det beriger vores skole, at den ikke 
bliver for monokulturel. På vores skole er 
der stor mangfoldighed blandt personalet 
med hensyn til både alder og køn – men det 
gælder også helt klart med hensyn til uddan-
nelsesniveau«, siger skolelederen. 

En håndfuld af lærerne på Brønshøj Sko-
le har meritlærerdiplom, mens to af lærerne 
er uddannet gennem Teach First Danmark. 
Desuden er flere af skolens vikarer i dag i 
gang med at uddanne sig som meritlærere, 
fortæller Mikkel Wiene.

Begge grupper tilføjer noget særligt til 
lærergruppen på Brønshøj Skole, lyder det 
fra skolelederen, og derfor vil de dække en 
bred vifte af fag – fra dansk til matematik og 
musik.

»Teach First-lærerne har den fordel, at 
de er i fultidsarbejde på skolen, mens de er 
under uddannelse. Det er benhårdt for dem, 
men tiden på skolen er helt afgørende. Me-

Skoleleder: 
Meritlærere bryder 
monokulturen

40-54 år
– alderen for en 

nyuddannet meritlærer 

25-29 år
– alderen for en ordinært 

læreruddannet

    66 %
er optaget på meritlærer-

uddannelserne steget 
fra 2014 til 2019

    6,5 %
er optaget 

på læreruddannelsen 
faldet fra 2014 til 2020
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ritlærerne kommer oftere med et lidt bredere udsyn og en 
robusthed, der er rigtig god for skolen«.

»Vi har for eksempel en meritlærer, der er utrolig dygtig 
til forældrekommunikation. Han bruger sproget på en anden 
måde end de fleste andre lærere. Han har det organisatoriske 
blik, og det går igen fra flere af meritlærerne, at de har et 
særligt organisatorisk blik«, siger Mikkel Wiene om en af 
skolens lærere, der er humanistisk uddannet.

Han skjuler ikke sin begejstring for de kompetencer, lærer-
ne fra merituddannelserne og Teach First bidrager med, men 
han slår alligevel fast, at meritlærerne langtfra kan stå alene.  

»Vi vil meget gerne have meritlærere ind, men det er altid 
godt med en blanding. Nyuddannede fra uddannelsen kommer 
med viden, som lærere, der blev uddannet for fem år siden, 
ikke har – mens de erfarne kender gamet og er vigtige for 
kulturen på lærerværelset. Vi vil gerne have begge dele«.

»Gruppen af meritlærere er oftere svagere stillet 
pædagogisk og didaktisk. Meritlærerne har en mere 
komprimeret uddannelse – og har ikke i samme grad erfaring 
fra praktikophold. Det er min oplevelse, at det er en klar 
mangel på meritlæreruddannelserne«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

FAKTA OM 
TEACH FIRST
• Nonprofitorganisationen Teach First 

Danmark tilbyder et graduateprogram 
for bachelorer, kandidater og ph.d.er. 
Formålet er at uddanne undervisere 
med akademisk baggrund, der kan 
være med til at sikre alle børn og unge 
i socialt udsatte områder i Danmark en 
god uddannelse.

• Uddannelsen tager to år, hvor 
kandidaterne arbejder fuld tid med 
fuld løn på en folkeskole. Kandidaterne 
modtager undervisning, når deres 
arbejdsdag er overstået.

• Teach First Danmark samarbejder med 
Københavns Professionshøjskole og 
Professionshøjskolen Absalon. 

Kilde: Teach First, Uddannelsesguiden

Mikkel Wiene vil gerne have en blanding af flere forskellige slags læreruddannede på skolen.

FAKTA OM MERIT-
LÆRERUDDANNELSEN
• På alle seks professionshøjskoler kan 

man uddanne sig som meritlærer og 
dermed blive uddannet til at undervise 
på grundskoleniveau.

• Optag kræver enten en 
kandidat-, bachelor- eller 
professionsbacheloruddannelse, eller at 
man er fyldt 25 år og har gennemført 
en erhvervsrettet uddannelse samt har 
mindst to års erhvervserfaring.

• Uddannelsen koster cirka 4.800 kroner 
per modul. Dertil kommer udgifter 
til praktik. Man kan søge Statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU).

• Uddannelsen tager tre til seks år at 
gennemføre på deltid.

Kilde: Uddannelsesguiden
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Omskoling er 
et aktivt valg

Meritlæreruddannelsen er en gevinst for både folkeskolen 
og de personer, som senere i arbejdslivet finder lykken som lærer, 
mener landets største skole for merituddannelsen. 

»Mit indtryk er, at de meritstuderende 
er enormt dedikerede. Det er en aktiv 
beslutning, de har taget i forhold til at 
skifte spor. Det koster dem penge at tage 
uddannelsen. Man har sat ting på pause i 
sit liv for at prioritere det økonomisk. Det 
er ikke bare noget, de gør – de vælger det 
aktivt til«.

Institutchef Lis Madsen på landets 
mest søgte meritlæreruddannelse på 
Københavns Professionshøjskole mener, 
at meritlæreruddannelsen er vigtig af 
mange grunde – først og fremmest fordi de 
omskolede lærere er med til at skabe en mere 
mangfoldig folkeskole. 

»For det første fordi den giver et bidrag 
til folkeskolen med studerende med en 
anden erfaringsbaggrund og en anden 
uddannelse bag sig. Dermed bliver der 
bragt andre perspektiver ind i faget. Det 
er godt for skolen og eleverne, at de har 
rollemodeller med forskellige baggrunde«, 
sige hun.

»For det andet giver det mulighed for, at 
man kan skifte job og profession undervejs 
i sit arbejdsliv på en relativt overkommelig 
måde. Mange af vores meritstuderende er 
i fyrrerne. De har fundet ud af, at de gerne 
vil lave noget andet. Typisk hører jeg, at 
de gerne vil være tættere på mennesker og 
betyde mere for nogen«, siger Lis Madsen.

Fremgang i København
Københavns Professionshøjskole (KP) 
uddanner fire ud af ti meritlærere i 
Danmark, selv om merituddannelserne 
udbydes på alle landets 

professionshøjskoler, og i foråret oplevede 
KP en stigning på 17 procent i antallet af 
ansøgere til meritlæreruddannelsen. I 
alt 176 ansøgere er søgt ind, sidste år var 
tallet 151. En del af den øgede søgning kan 
ifølge institutlederen også hænge sammen 
med, at læreruddannelsen som regel er 
populær i en usikker tid som denne, hvor 
coronaepidemien har sat sine spor.

»Vi ved fra tidligere erfaringer, at 
krisetider er gode for velfærdsuddannelser 
og uddannelser, der peger ind i sikre 
erhverv. Læreruddannelsen er et sikkert 
erhverv. Der er mangel på lærere, og det 
har der været i mange år«, siger hun.

Lis Madsen peger ligeledes på, at 
der er mange arbejdsløse akademikere 
i hovedstadsområdet og dermed 
et godt rekrutteringsgrundlag for 
merituddannelsen. Desuden har KP de 
senere år haft en særlig indsats for at 
tiltrække meritstuderende.

»Vi har været i tæt kontakt med 
kommuner og skoler om, hvordan vi bedst 
muligt tilrettelægger vores uddannelse. 
Det handler blandt andet om at lægge 
undervisningen sidst på dagen, så de 
studerende, der har arbejde midt på 
dagen, kan nå begge dele«, siger hun.

Landets øvrige professionshøjskoler 
oplever da heller ikke alle samme 
fremgang som i København. UCN i Aalborg 
og UCL i Odense og Jelling har siden 
2010 haft faldende ansøgertal til deres 
meritlæreruddannelser. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

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

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

57 %
mener ikke, at  

teamsamarbejdet gør  
dem til bedre lærere

Sig din 
mening
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BLOGS
 F O L K E S KO L E N . D K / B L O G S

Bader du med dine elever 
efter idræt?

 
Der er intet i mig, der ikke ser de dannelsesmæssige aspekter i at bade 

med eleverne – alligevel gør jeg det ikke.

Bølgerne går højt lige nu, efter at en lærer er 
stået frem og har sagt, at han bader sammen 
med sine elever efter idræt. Jeg tager hatten af 
for ham. Hans argumenter omkring at være en 
rollemodel for et »bredt kropsbillede« bør ligge 
lige til højrebenet i vores tid med alt for stort 
fokus på kropsidealer. Desværre rammer en 
anden stor tidstrend – nemlig kropsforskræk-
kelsen og krænkelseskulturen – ind fra den 
anden side.

Vi vil i den danske folkeskole give eleverne 
et bredt funderet billede af kroppen, men sam-
tidig bliver vi alle lidt forskrækkede, når vi selv 
skal i spil. Lever vi virkelig i en tid, hvor børn 
ikke længere må se en nøgen krop?

Næstformand i Dansk Skoleidræt Preben 
Hansen er ligeledes af den opfattelse, at en 
lærer godt må bade med eleverne. Han udtaler: 
»Grunden til, at jeg går i bad med jer, er, så I 
kan se, at selv om man er 64 år gammel og har 
korte ben og tyk mave, så kan man godt være 
glad og tilfreds alligevel«.

Preben Hansens statement er et frontalan-
greb på den forskrækkelse, de fleste lever med 
i 2020. Vi lever i en særlig tid, hvor mange sid-

der klar med fingeren på den store atomknap 
og blot venter på en mulighed for at fyre af. 

Det er muligvis risikabelt, men hvis vi skal 
vende tilbage til et stadie, hvor kroppen igen 
kan blive en naturlig ting, så må vi støtte ban-
nerførerne. Vi får nok aldrig lært vores unge, at 
forskellige kroppe kan være okay, og at jagten 
på det perfekte ikke ender lykkeligt, hvis ikke 
vi går imod tidstrenden.

Vi er både kropsforskrækkede og krops-
fikserede på én gang, og det hænger ikke 
sammen. For vi har en forpligtelse til at danne 
vores elever – vores børn. Derfor skal de se de 
voksne gå forrest – forrest i en naturalisering 

af kroppen og en accept af, at lykken findes  – 
også uden en helt perfekt krop.

Tiden er for utryg
Med disse argumenter må jeg kigge dybt i det 
dannelsesmæssige spejl og hente et svar på 
min egen adfærd fremadrettet. Jeg er faktisk i 
tvivl om, hvorvidt jeg nogensinde kommer til 
at bade med mine elever.

Jeg mener klart, at vi skal passe på os selv 
i det her job, og det gør man nogle gange ved 
at trække sig i sammenhænge, hvor man kan 
blive udsat. I mit tilfælde gælder det for eksem-
pel badning med elever. Selv om jeg fint kan se 
alle de gode ting i det for børn og voksne, så 
er jeg usikker på, om jeg skal bringe mig selv 
i spil her. Jeg vil hjertens gerne være en del af 
at nedbryde kropsforskrækkelsen, men jeg må 
også være ærlig og sige, at tiden i øjeblikket er 
for sitrende og dirrende til, at jeg føler mig tryg 
ved at bade med elever.

Jeg føler ikke, at jeg svigter Preben Hansen 
og de andre »badende« lærere. Jeg tror til 
gengæld på, at man skal finde sin egen vej i det 
her. Vi har forskellige grænser. Min anbefa-
ling er, at man diskuterer det i idrætsteam på 
skolerne – så debatten og holdningerne kan 
være med til at udvikle tankesættet omkring 
badekulturen for os alle.

Debatten må bare ikke blive for og imod – 
det gavner ingen. Til gengæld er det måske fint 
at afstemme med hinanden, hvor man står, så 
vi kan støtte og bakke hinanden op mod en 
bedre kultur efter endt idrætsundervisning. 

›  TRINE HEMMER-
HANSEN                             
LÆRER, FAGLIG 
RÅDGIVER INDLÆG 
PÅ BLOGGEN 
FOLKESKOLENS 
IDRÆTSRÅDGIVER

Vi har en bade-
politik på vores 
skole omhandlende 
elever og bad – 
men lærerne er ikke 
nævnt med et ord. 
Bør de være det?
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SPOT
V E D  CA M I L L A  J Ø R G E N S E N / C A J @ F O L K E S KO L E N . D K

MED BØRNENE PÅ FISKETUR  
Danmark byder på utallige muligheder for 
at fiske, så hvorfor ikke tage eleverne med 
ud i det blå med waders og fiskegrej? Fi-
skeekspressen er et landsdækkende tilbud 
om udlån af grej til blandt andet familier 
og skoler, og det inkluderer alt, hvad man 

skal bruge til en skøn fisketur. Danmarks 
Sportsfiskerforbund har ti trailere med 
fiskeudstyr, og på hjemmesiden kan du 
se, hvor de kan bestilles i nærheden af 
dig. Det er muligt at leje en fiskeekspres 
til brug i undervisningen.   

Foto: Danm
arks Sportsfiskerforbund

Læs mere: sportsfiskeren.dk/fiskeekspressen

Se mere: earthspeakr.art/da/

Giv naturen en stemme  
Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson står bag den nye app »Earth 
Speakr«, som er et interaktivt kunstværk for børn. Her bliver børn invite-
ret til at tale på vegne af Jorden og vores natur, og samtidig opfordres de 
voksne til at lytte til børnenes ord. Børnene kan via en app skabe budskaber 
i naturen, hvor de for eksempel kan indtale og fastgøre en videobesked til 
træet i haven. Videoen kan findes på det interaktive kort på appens hjem-
meside, hvor andre børn og voksne kan lytte med og blive klogere. »Earth 
Speakr« er tilgængelig på 24 sprog i hele verden. 

I P1-programmet »Småborger« er mikrofonen givet videre 
til nogle af samfundets mindste, som forsøger at få svar på 
nogle af de spørgsmål, som optager og bekymrer dem lige nu. 
Radioprogrammets værter er børnene selv, og hver uge opsøger 
de politikere, eksperter og beslutningstagere i samfundet og 
undersøger nyhedsstrømmen ud fra et anderledes perspektiv. 
Udsendelserne har blandt andet haft regnbuefamilier, 
TikToks farlighed og kønsopdeling i skolen på programmet. 
»Småborger« er lærerigt og egnet til både børn og voksne. 

Hør mere: dr.dk/radio/p1/smaborger

Nu stiller børn  
spørgsmålene

Foto: M
unck Studios

Foto: Lars Borges
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Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler

Læs mere og tilmeld dig på
viacfu.dk/påopdagelse

På opdagelse med natur/teknologi
Tirsdag den 19. januar 2021 – Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, Aarhus C

–  Naturoplevelser og vild natur i undervisningen 
 Morten D D Hansen
–  Fortællekunst i natur/teknologi 
 Kari Brinch, forfatter og storyteller
–  Nye læseplaner i natur/teknologi 
 Kåre Rasborg, Undervisningsministeriet   

Workshopper: 
Verdensmål.nu 
Bevægelse til vands, til lands og i luften 
Begreber på spil 
Fiskens indre 
Artskendskab ligger i detaljen
99-arter du skal opleve inden du bliver voksen
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Forsker: 
Mørke fædre 
mødes med 
mistillid

Fædre med anden etnisk baggrund 
kan opleve skole-hjem-samarbejdet 
som ekskluderende og føle sig mødt 
med fordomme. Lærere bør prøve at 
se fædre som en resurse, opfordrer 
ph.d. Anne Hovgaard Jørgensen. 

TEKST: SARA MARIE DYNESEN ∙ ILLUSTRATION: PAULA BULLING

SERIE 

 INTEGRATION 
I SKOLEN

Elever af anden etnisk herkomst end 
dansk er generelt ivrige efter at lære og har 
en positiv oplevelse af undervisningen og 
lærerne i folkeskolen. Alligevel halter de fagligt 
efter elever med dansk baggrund, viser den 
seneste rapport fra Pisa Etnisk. I denne serie 
taler Folkeskolen med praktikere og forskere 
om, hvordan vi hjælper integrationen på vej i 
skolen. 

Dette blad: Farlige fordomme i skole-hjem-
samarbejdet.

Forrige blad: Eksemplets kraft gennem den 
gode lærer-elev-relation.
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Da Anne Hovgaard Jørgensen indsamlede 
materiale til sin ph.d-afhandling om samar-
bejdet mellem skole og fædre med migrant-
baggrund, var der noget, der gik igen. Fædre 
med mørk hud, mellemøstlige navne, og som 
kom fra lande, som mange nok vil betegne 
som typiske flygtninge- og indvandrerlande, 
havde ofte den samme historie om mødet 
med deres børns skole. 

»Fædrene gav udtryk for, at de følte, at det 
ofte lå mellem linjerne, at de blev mistænkt 
for at være patriarkalske, kontrollerende og 
generelt uinteresserede i deres børns skole-
gang. Men ofte var det så subtilt, at de selv 
var i tvivl om, hvad det var, de oplevede«, 
fortæller Anne Hovgaard Jørgensen.

Nogle fædre havde erfaret, at de mere el-
ler mindre direkte blev spurgt, om de brugte 
vold i opdragelsen. En anden far havde ople-
vet, at hans barn blev trukket uden for døren 
og via rolleleg skulle fortælle, hvordan far og 

mor agerede i hjemmet, mens de etnisk dan-
ske børn blev siddende i klassen. 

»I min afhandling kalder jeg det mistæn-
keliggjort maskulinitet. Det fortæller os noget 
om, at der kan være noget i spil i forhold til det 
at være indvandrer eller flygtning og mandlig 
muslim i Danmark, der er forbundet med 
mistillid. Men det er meget svært at tale med 
lærere om«, siger Anne Hovgaard Jørgensen. 

Skole-hjem-samarbejdet er mors domæne
Forskeren peger på, at mistillid til fædrene 
kan være velbegrundet, men at der også er 
gode forklaringer på, hvorfor nogle kan virke 
uengagerede og fraværende, selv om de ikke 
nødvendigvis er det. 

I sin ph.d.-afhandling »Becomings of 
School-Fathers« fra Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse undersøger Anne 
Hovgaard Jørgensen nogle af de dynamikker 
og opfattelser mellem lærere og fædre med 

»Skole-hjem-
samtaler 
skal være en 
samarbejdsform 
og ikke 
en overlevering 
af information«.
Anne Hovgaard Jørgensen,
antropolog, ph.d.
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anden etnisk baggrund, der påvirker forældre-
samarbejdet, og hvordan fædrene opfatter 
dette samarbejde. Forskningen er udført på 
baggrund af individuelle interview og fokus-
gruppeinterview med fædre og observationer 
ved blandt andet skole-hjem-samtaler. 

»Det er et ret underbelyst område. Der 
er forsket lidt i forældresamarbejde med mi-
grantfamilier, men overordnet har det været 
mødre, der er repræsenteret. 

Hvis man kigger på tidligere integrations-
projekter, så har der nærmest ikke været 
nogen, der handler om fædre som fædre. 
Hvis fædre har været i fokus, så har det mest 
handlet om kriminalitetsforebyggelse eller 
adgang til arbejdsmarkedet«, siger Anne Hov-
gaard Jørgensen. 

I sit feltarbejde oplevede hun, at lærere 
og pædagoger overvejende henvendte sig til 
mødrene, når det gjaldt information om bør-
nene, og det havde en direkte indvirkning på, 
at fædrene faldt fra. 

»Fædrene følte ikke, at de blev opfattet som 
resurser. Så i og med at lærerne ikke havde 
de store forventninger til dem, var der heller 
ikke det store incitament til at dukke op. Og 
både danske fædre og fædre med anden etnisk 
baggrund oplevede, at skolen hovedsageligt er 
morens domæne«.

Samtidig havde mange fædre med anden 
etnisk baggrund ikke mulighed for at komme 
på skolen og deltage i arrangementer, fordi 
deres arbejde forhindrede dem i det. 

»Fædre var ofte fraværende, fordi deres ar-
bejde var mere fysisk. De drev en kiosk, kørte 
taxa eller bragte pakker ud. Så de kunne ikke 
være med til at spise morgenmad med klas-
sen, fordi de havde job, der afhang af, at de 
var til stede«, siger Anne Hovgaard Jørgensen.

Sociale koder er svære for fædrene
I direkte modsætning til fædrene med 
fysiske job stod forældrene med fleksible-
middelklassejob, der havde lettere ved at 

I N T E G R AT I O N  I  S KO L E N

OM ANNE HOVGAARD 
JØRGENSEN
Anne Hovgaard Jørgensen er uddannet antropolog 
fra Aarhus Universitet (2009) og ph.d. fra Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(2019). 
 
Ansat som underviser og forsker på Københavns 
Professionshøjskole, hvor hun blandt andet 
er optaget af faderskab, forældresamarbejde, 
udsatte positioner i institutionelle kontekster, tillid 
og mistillid samt fænomenologiske forståelser af 
erfaring og samarbejdsprocesser. 
 
Har tidligere arbejdet som boligsocial medarbejder 
og i sociale og kriminalpræventive projekter.

»Fædre og lærere skal have 
mulighed for at indgå i 
dialog på lige fod«.
Anne Hovgaard Jørgensen,
antropolog, ph.d.
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overskue de pligter, der fulgte med at være 
skoleforældre. 

»De gode forældre var dem, der var med 
i trivselsgruppen og kunne komme med kage 
til udflugten. Det var den type forældre, 
som lærerne italesatte som resursestærke og 
aktive. Den type af forældre, som måske ikke 
havde kapaciteterne eller mulighederne for 
at være så aktive skoleforældre, blev i højere 
grad opfattet som passive eller i værste fald 
modstandere«. Forskeren fortæller, at nogle 
af fædrene desuden gav udtryk for ikke at 
kende de sociale koder, der lå i at gøre noget 
ekstra arbejde i klassen og at deltage aktivt ud 
over at komme til møderne. 

»Der er utrolig mange forventninger til 
forældre i dag, og det er ikke alle fædre, der 
er født og opvokset et andet sted, der ved, 
hvor mange forventninger der egentlig er. 
Ikke alle forventninger bliver tydeligt italesat, 
men nogle lærere blev meget frustrerede, 
hvis man ikke meldte tilbage på Aula«.

Mere dialog i skole-hjem-samtalen
Hvis man som lærer skal lykkes med at 
integrere denne gruppe af fædre i et aktivt 
skole-hjem-samarbejde, skal man tage 
udgangspunkt i en åben dialog, mener Anne 
Hov gaard Jørgensen. Og fædrene skal vide, at 
det er okay, at de giver deres mening til kende.

Det er vigtigt især at være opmærksom på 
ved skole-hjem-samtaler, hvor forskeren selv 
har oplevet en tendens til, at lærere overtager 
samtalen og løfter pegefingeren, hvis de kan 
mærke, at fædrene trækker sig.

»Nogle familier med migrantbaggrund 
lægger ikke op til diskussion. Det kommer nok 
af, at de kommer fra steder, hvor læreren er 
en autoritet, som man ikke skal diskutere med. 
Hos os er skole-hjem-samarbejdet en kulturel 
selvfølgelighed, noget, vi bare gør. Men der er 
for lidt refleksion omkring formen på det her 
samarbejde – hvornår er det inkluderende, og 
hvornår er det ekskluderende?« 

Skole-hjem-samtaler kan være et godt 
udgangspunkt for et godt forældresamarbejde, 
hvis man som lærer gør alt for at anerkende 
og skabe en dialog, hvor man spørger ind 
til minoritetsforældrenes forventninger og 
hjælper de forældre, som ikke tager ordet selv. 

»Det er en rigtig god ting at mødes. Men 
man skal være opmærksom på, at skole-hjem-
samtaler skal være en samarbejdsform og 
ikke en overlevering af information. Fædre og 
lærere skal have mulighed for at indgå i dialog 
på lige fod«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

FORSKEREN ANBEFALER
 
• Vis fædrene, at de er centrale og vigtige 

resurser i deres barns liv.

• Brug tolk, når der er behov for det, og sørg for 
ekstra tid, når der er tolk på, så der er tid og 
rum til en reel dialog.

•  Pas på med stigmatiserende kategorier 
som »resursesvag«, der kan medføre lavere 
forventninger til de forældre, der bliver 
kategoriseret som sådan.

• Overvej og reflekter over, hvilke forståelser/
fordomme man som lærer (ubevidst) kan have 
om muslimske migrantfædre.

•  Spørg ind til, hvordan samarbejdet opleves 
fra fædrenes/forældrenes side, og prøv at se 
tingene fra forældrenes side. Husk, at det er 
et samarbejde, hvor det skal være muligt at 
foretage justeringer på begge sider.

•  Medtænk, at det ikke er alle de »kulturelle 
selvfølgeligheder« i skole-hjem-samarbejdet, 
som er åbenlyse for fædre/forældre, der er 
vokset op med andre skolesystemer.

•  Skoleforældre i dag forventes at være 
aktive både på Aula og til forskellige 
skolearrangementer. Overvej, om 
ansvarsforskydningen til forældre i skole-
hjem-samarbejdet har taget overhånd på visse 
områder, og om det er fordrende for et godt 
samarbejde med alle forældre?

• Overvej, at teknologisk kommunikation (Aula) 
kan ekskludere visse forældre.  

MERE OM EMNET 
Bogen »Skole-hjem-samarbejde med etniske mi-
noritetsfamilier« får ros for at være en vigtig bog. 
Læs anmeldelsen side 43.
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Sociolog:

Sønnerne vil være 
aktive fædre

Fædre med ikkevestlig baggrund er gået fra at være fraværende autoriteter 
i deres børns liv til at deltage aktivt i børnenes skolegang, siger sociolog Aydin 

Soei og repræsentant for en ny generation fædre. 

TEKST: SARA MARIE DYNESEN

FOTO: ASGER LADEFOGED/RITZAU SCANPIX

De fem hovedpersoner i Aydin Soeis bog, 
»Fædre,« står for et nybrud i dansk integrati-
onshistorie. Alle fem er børn af indvandrere 
fra lande i Mellemøsten, hvor pengene var få, 
og hvor uddannelse og job skulle sikre fami-
liens overlevelse. Her var en god far en stærk 
forsørger, en autoritær figur med stereotype 
maskuline værdier. For dem var mødet med et 
individorienteret Danmark svært, ikke mindst 
når de sad over for børnenes lærere og skulle 
tale ind i et blødt værdisæt omkring børns ud-
vikling og opdragelse, som de ikke forstod. 

Men for deres sønner er det anderledes. 
De er vokset op i Danmark, tilhører mid-
delklassen og er skolet i sociale koder og 
velfærdssamfundets sikkerhedsnet og mu-
ligheder. Og som voksne har de et ønske om 
at træde ind i en anden farrolle end den, de 
kender fra deres egen barndom.

»Lige nu sker der en stille revolution i 
faderskabsrollen blandt etniske minoriteter. 
En af de største forandringer, der er sket i 
de seneste årtier, er bevægelsen hen mod at 
blive en mere nærværende far. Omsorgens 
rum er ikke længere forbeholdt kvinden. Der 
er sket en kæmpestor generationsrejse på blot 
én generation«, fortæller Aydin Soei.

Han er selv en del af den nye generation 

af fædre med mellemøstlig baggrund, der 
kender det danske skolesystem, fra da de selv 
var børn. I modsætning til deres egne fædre 
har de mere overskud og har givet den fravæ-
rende, autoritære faderfigur sparket.  

Fædrene ved nemlig godt, at en nærvæ-
rende far kan være med til at give børn gode 
kort på hånden, når deres livschancer skal 
øges. Hvis børnene skal lykkes med uddan-
nelse og med at holde sig ude af kriminalitet, 
er chancerne større, hvis far er en aktiv med-
spiller. Men fædrenes egen velvære spiller 
også ind, siger Aydin Soei. 

»Det har også værdi for fædre selv at være 
mere til stede i deres børns liv, det viser 
kønsforskningen. Mange mænd giver udtryk 
for, at de får en mere sikker, tryg, rodfæstet 
identitet, når de bliver fædre. Det giver dem 
tryghed og velvære at være nærværende 
fædre i stedet for at tilstræbe et gammeldags, 
autoritært faderideal«.

Stor forskel på første og anden generation    
I en passage i »Fædre« fortæller journalist og 
forfatter Nagieb Khaja, hvordan hans egen far 
i starten forsøgte at deltage i forældremøder, 
men måtte give op, da både det danske sprog 
og selve hensigten med møderne på skolen 

I N T E G R AT I O N  I  S KO L E N

OM AYDIN SOEI
Aydin Soei (født 1982) er journalist, forfatter      
og sociolog.

Kom til Danmark fra Iran som fireårig og er vokset 
op i Avedøre Stationsby.

Er forfatter til flere bøger om integration og 
radikalisering, blandt andet »Fædre – fortællinger 
om at blive til som far« (2020), »Vrede unge 
mænd« (2011) og »Omar – og de andre« (2018).

Har gennem det sidste årti afholdt workshops 
om etnicitet og stereotyper i udskolingsklasser 
gennem foreningen Ansvarlig Presse.
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Lige nu sker der en stille revolution i faderskabsrollen, 
mener far – og sociolog – Aydin Soei.



42 /  F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 2 0

var uforståelig. Aydin Soei fortæller også, at samarbejdet 
mellem skolen og hans eget barndomshjem var stort set 
ikkeeksisterende. 

»Mange af de her mænd ved simpelthen ikke, hvad 
deres rolle er, når de sidder til den her samtale. Hvis du 
har et kønsideal, hvor manden er forsørgeren, og han 
træder til, når der er problemer, der skal løses, så kan 
det virke fremmedgørende at sidde og have en dialog om 
dit barns udvikling«, siger Aydin Soei. 

For efterkommerfædre er forældresamarbejde ikke et 
problem. De ved, hvad der forventes af dem, og er enga-
gerede i deres børns skolegang. Men selv om vi inden for 
de seneste ti år for første gang har set, at familier med 
anden etnisk baggrund vokser ind i middelklassen og i 
stigende grad efterlever dens værdier, findes der stadig 
fædre med minoritetsbaggrund, der har en helt anden 
verdensopfattelse. Derfor skal man som lærer være op-
mærksom på, at fædrene ikke er en homogen gruppe og 
skal behandles forskelligt, mener Aydin Soei.

»Folkeskolen skal generelt gå væk fra en one size fits 
all-tilgang til forældre med minoritetsbaggrund. Der er 
verdener til forskel på fædre med anden etnisk baggrund, 
der er født her, har gået i skole her og nu tilhører middel-
klassen, og så en syrisk mand, der er kommet hertil for fire 
år siden. Du bør ikke behandle de to fædre ens, når det 
kommer til skole-hjem-samarbejde og dialog om børnene«. 

Her mener Aydin Soei, at man bør være opmærksom 
på, at andelen af fædre, der tilhører første generation af 
borgere med anden etnisk baggrund, er dobbelt så stor 
som andelen af efterkommerne. Det er altså stadigvæk 
langt de fleste fædre med udenlandsk baggrund, der er 
førstegangsforældre i folkeskolen. Derfor er der stadig en 
stor andel fædre, der som i Nagieb Khajas og Aydin Soeis 
tilfælde ikke kan finde sig til rette i skole-hjem-samarbejdet.   

Mænd skal have ekstra hjælp
En del af forklaringen skal findes i, at den danske folke-
skole er meget mere holistisk funderet end skoler i Mel-
lemøsten. Forældrene er ikke vant til, at skolens rolle er at 
udvikle børnene til hele mennesker, der kan begå sig i et 
tillidsfuldt og demokratisk samfund. 

»Det er nogle overskudsidealer, som er meget skandi-
naviske. Men hvis man melder ud, hvad der skal tales om 
til et forældremøde eller en skole-hjem-samtale, så gør du 
det lettere at forstå. Jo mindre tydelig man er omkring, 
hvad der forventes, jo større sandsynlighed er der for, at 
du taber forældre med anden etnisk baggrund og lavt ud-
dannelsesniveau, fordi de skal tolke på vores indforståede 
koder hele tiden«, forklarer Aydin Soei. 

For at gøre mødet med den danske folkeskole mindre 
abstrakt for de forældre, der tilhører første generation af 

nytilkomne, kan en hjælpende hånd være på sin plads. 
Undersøgelser har vist, at især mænd skal have ekstra 
hjælp til at forstå, hvorfor noget er vigtigt – det gælder 
også de danske fædre. Derfor tror Aydin Soei også, at mar-
kant flere fædre vil deltage i forældresamarbejdet, hvis 
man er tydelig omkring sine intentioner. 

»Jeg har selv barn i folkeskolen, og jeg tror, at skoler 
og lærere ville gøre sig selv en tjeneste ved at have en klar 
dagsorden, når man for eksempel holder forældremøder. 
Det er ikke nok at sige, at det er vigtigt at møde op. Hvis din 
chef bookede et møde, der varede i to timer, uden at sige, 
hvad det drejede sig om, ville du også opfatte det som useri-
øst. Men i folkeskolen accepterer vi det bare«, siger han.

Samtidig opfordrer Aydin Soei til, at man som lærer 
dropper den løftede pegefinger, hvis man oplever knas i 
forældresamarbejdet, for især fædre kan let gå i forsvars-
position. I stedet bør man spørge ind til, hvilke forvent-
ninger forældrene selv har til samarbejdet. 

»Man kan lade forældrene fastsætte et værdisæt i 
klassen. Hvad vil vi forældre gerne, hvilke ønsker har vi 
til skolen, hvilke ønsker har skolen til os? Det kan være 
grænseoverskridende, men det er lettere at dechifrere, 
hvis man nedskriver det, end hvis forældrene forsøger at 
famle sig frem i alle skolens sociale koder«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Folkeskolen skal 
generelt gå væk fra en 
one size fits all-tilgang 
til forældre med 
minoritetsbaggrund«.
Aydin Soei,
forfatter og sociolog

I N T E G R AT I O N  I  S KO L E N
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Har du nogensinde afsluttet en skole-hjem-samtale med i dit 
stille sind – eller i samtale med dine kollegaer – at konstatere, at 
det var en god samtale, men at det aftalte givetvis ikke kommer 

til at ske? Så er det måske en god ide 
at få læst denne bog.

Grundig bog om det svære 
skole-hjem-samarbejde

Allerede inden samtalen her finder sted, har vi 
i nogle tilfælde fået pakket forældrene godt og 
grundigt ind i det, som forfatterne med et ram-
mende udtryk kalder »discountforventninger«. Det 
elegante og måske lidt særegne ved denne bog er, 
at forfatterne ikke peger fingre ad hverken forældre 
eller lærere, men med et grundigt teoretisk og 
filosofisk afsæt tydeliggør, hvorfor det vanskelige 
skole-hjem-samarbejde altid kun kan være det 
bedst mulige – og ikke det perfekte. Forfatterne 
bruger meget rammende Beckett-citatet »Try 
again. Fail again. Fail better« til illustration af dette 
forhold.

Når der i bogens titel står at det handler om 
etniske minoritetsfamilier, er det kun delvis rigtigt. 
Og leder man efter en bog, der kan forklare i detal-
jer om familiemønstre og kulturelle normer i andre 
etniske grupper end de »hvide« danske, er det 
ikke denne bog, man skal læse. Til gengæld er den 
både grundig og tankevækkende, når den slår på 
tromme for, at vi – frem for at forstå familier som 
»etniske« – skal se dem som en familie med deres 
særegne blanding af kultur, tradition, muligheder, 
begrænsninger, ønsker og forhåbninger. Det kan 
lyde banalt, men ikke desto mindre er det godt at 
blive mindet om at have en vedvarende opmærk-
somhed på, at familier – hvad enten de er tyrkiske, 
somaliske, islandske eller bare fra Smørum – har 
hver deres egen karakter. Og i den forstand handler 
bogen måske nok mere om at udfordre os profes-
sionelle på skole-hjem-samarbejdet med alle de 
familier, der ikke lever op til middelklassens normer 
for, hvordan man »gør« skole-hjem-samarbejde.

I undervisningen tales der meget om deltagel-

sesmuligheder, og det begreb kan man godt tage 
med over i skole-hjem-samarbejdet. Hvordan 
forstår vi, hvordan familier, der er mere i periferien 
– eller helt uden for det, vi forventer og let kan 
samarbejde med – kan deltage i et ligeværdigt 
skole-hjem-samarbejde? Hvordan får vi inddraget 
forældrene som eksperter på deres område og 
med deres kendskab til barnet, samtidig med at 
lærere og vejleder fastholder deres professionalitet 
og viden om det enkelte barn?

Der er bestemt ingen lette svar på det spørgs-
mål, og dem forfalder bogens forfattere heller ikke 
til at komme med bud på. I stedet giver de efter 
hvert kapitel plads til et tænkerum, hvor bogens 
afsnit løftes lidt op i de højere luftlag med hjælp fra 
store tænkere på hver deres felt, eksempelvis når 
det i tænkerummet om ansvar – med henvisning til 
Arendt – siges: »At tage ansvar betyder dermed, at 
man må træffe et valg om, hvad man mener er rig-
tigt, i usikkerhed – der findes ikke nogen opskrifter. 
At tage ansvar er altid risikofyldt«.

Undervejs i bogen er der små historier fra det vir-
kelige liv, hvor elever og forældre med anden etnisk 
baggrund får stemme i små, konkrete hverdags-
situationer. De fungerer udmærket og kunne med 
fordel have fået mere plads. 

S K O L E - H J E M - S A M A R B E J D E

Skole-hjem-samarbejde  
med etniske minoritetsfamilier

 � Noomi Matthiesen, Maria Ovesen 

 �  200 kroner

 �  244 sider

 � Klim

ANMELDELSER

○ ANMELDT AF:  GITTE BRUN

 
Fra denne anmelders hverdag er situationen vel-
kendt. Skolen har inviteret til skole-hjem-samtale. 
En forælder med anden etnisk baggrund har ikke 
fået læst invitationen i Aula og må ringes op. Lover 
at komme. Der skal bestilles tolk. Det er lidt be-
sværligt. Der skal drøftes fravær – det skal ned. Og 
de der lektier bliver lavet for sporadisk – det skal 
ændres. Storebror har gået på skolen tidligere – 
det endte ikke godt. Og alle de aftaler, der tidligere 
er indgået med forældrene, bliver ligesom ikke 
rigtig til noget, selv om alle er enige om i samtalen, 
at det er en god ide, og at vi måske ovenikøbet 
skriver det ind i en handleplan …

»'Skole-hjem-samarbejde med 
etniske minoritetsfamilier' er en 
vigtig og tankevækkende bog for 

os, der arbejder professionelt med 
mange slags familier«.
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Hvorfor det godt må være farligt at lege – og mange 
andre spørgsmål – besvares i denne gode bog om leg. 
Bogen kan læses af alle, der beskæftiger sig med børns 
liv, leg og læring.

Kort og rigtig 
godt om leg

○ ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

 
En gang imellem er det enormt befriende at få 
en bog mellem hænderne, hvor læsningen bare 
flyder, og sproget er levende og letforståeligt, 
også ved første læsning. Sådan har jeg det med 
»Kort & godt om leg«.

Bogen, der er inddelt i 18 kapitler, omhandler 
det mest centrale og vigtige at vide om børns 
leg, indledningsvist hvorfor børn leger og legens 
betydning for børns psykologiske udvikling. Le-
gens kendetegn, former og stemninger præsen-
teres efterfulgt af kapitler om blandt andet den 
risikofyldte leg, legekompetencer og legen sam-
men med andre, i institutionen og derhjemme. 

De afsluttende kapitler beskæftiger sig med 
digitale medier og skærmaktiviteter samt stiller 
skarpt på nogle centrale problemstillinger, der 
knytter sig til legen nu og i fremtiden. Undervejs 
inddrager forfatteren eksempler i form af le-
geobservationer. Selv om det er svært at vælge, 
er jeg med lærerbrillerne på særligt optaget af 
kapitlerne omhandlende legens stemninger, den 
risikofyldte leg og den digitale leg.

Forfatteren formår på fineste vis at formidle 
sin egen og andres legeforskning på en spæn-
dende og vedkommende måde, hvor jeg som 

læser får svar på alle de spørgsmål om leg, jeg 
overhovedet kan komme i tanke om, på relativt 
få sider. Samtidig er det umuligt for mig ikke at 
blive optaget af og reflektere over, blandt andet 
hvordan vi får den farlige leg tilbage i skolen. I 
særdeleshed når flere legeforskere mener, at de 
mange sårbare og usikre unge, der er i dag, kan 
hænge sammen med, at den risikofyldte leg er 
dømt ude af børns legeliv. Eller om vi, både som 
forældre og professionelle, reelt forholder os 
nuanceret og nysgerrigt til de digitale universer, 
som mange børn dagligt er en del af? Og om vi 
skal give legen »kunstigt åndedræt«? Perspekti-
verne er mange, og svarene ikke entydige.

Kort og godt: Jeg er vild med bogen og kan 
varmt anbefale den. 

B Ø R N E L I V

Kort & godt om leg
 �  Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

 �  225 kroner

 �  142 sider

 �  Serie: Kort & godt om

 �  Dansk Psykologisk Forlag

»Med lærerbrillerne på er jeg 
særligt optaget af kapitlerne 

omhandlende legens stemninger, 
den risikofyldte leg og den 

digitale leg«.
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Odense Kommune, 5000 Odense

Visionær skoleleder til Rosengårdskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25. Okt. 2020

Kvik-nr. 81178440

Busses Skole, 2820 Gentofte

Viceskoleleder til Busses Skole

§ Ansøgningsfristen er den 08. Nov. 2020

Kvik-nr. 81195092

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

Skoleleder til Langhøjskolen - genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 30. Okt. 2020

Kvik-nr. 81215649

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Indskolingsleder (SFO og indskoling)

§ Ansøgningsfristen er den 01. Nov. 2020

Kvik-nr. 81227014

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Skolefællesskabet Odense Nord

§ Ansøgningsfristen er den 01. Nov. 2020

Kvik-nr. 81226446

Sigrid Undset Skolen, 4400 Kalundborg

Skoleleder til Specialcenter Sigrid Undset

§ Ansøgningsfristen er den 25. Okt. 2020

Kvik-nr. 81235059

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Afdelingsleder til Specialafdelingen Øtoften

§ Ansøgningsfristen er den 11. Nov. 2020

Kvik-nr. 81244033

FIRHØJSKOLEN, 4591 Føllenslev

Skoleleder til Firhøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04. Nov. 2020

Kvik-nr. 81243389

Humlehøj-Skolen, 6400 Sønderborg

Humlehøj-Skolen søger ny leder

§ Ansøgningsfristen er den 24. Nov. 2020

Kvik-nr. 81286274

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Tølløse Slots Efterskole, 4340 Tølløse

Barselvikar til Tølløse Slots Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 08. Nov. 2020

Kvik-nr. 81253027

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk og klasselærer til udskolingen søges

§ Ansøgningsfristen er den 27. Okt. 2020

Kvik-nr. 81254323

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Lærerudannet matematiklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 27. Okt. 2020

Kvik-nr. 81254324

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Vi søger en barselsvikar til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 26. Okt. 2020

Kvik-nr. 81253026

Sankt Petri Skole Grundskole, 1451 København K

Lærer til indskoling, vikariat

§ Ansøgningsfristen er den 30. Okt. 2020

Kvik-nr. 81262413

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Matematiklærer til Lindegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. Okt. 2020

Kvik-nr. 81263204
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Næste nummer udkommer torsdag den 05. november

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Herlev Privatskole søger Dansk- og Tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 01. Nov. 2020

Kvik-nr. 81147216

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger uddannet lærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. Okt. 2020

Kvik-nr. 81178198

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Udskolingslærer søges til Vindinge skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. Okt. 2020

Kvik-nr. 81226259

Asgård Skole, 4600 Køge

Lærere til Asgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. Okt. 2020

Kvik-nr. 81238892

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Lærere til Nordstjerneskolen

§ Ansøgningsfristen er den 27. Okt. 2020

Kvik-nr. 81244030

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

En lærer til Strandgårdskolens gruppeordning

§ Ansøgningsfristen er den 22. Nov. 2020

Kvik-nr. 81244032

LIFE, 2900 Hellerup

Undervisere til naturfagene i grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 01. Nov. 2020

Kvik-nr. 81244034

Institut Sankt Joseph, 2100.jpg København Ø

DANSK og BILLEDKUNST

§ Ansøgningsfristen er den 23. Okt. 2020

Kvik-nr. 81247878

Ugelbølle Friskole, 8410.jpg Rønde

Ugelbølle Friskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. Okt. 2020

Kvik-nr. 81247927

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Søger en udskolingslærer til 7. klasse.

§ Ansøgningsfristen er den 26. Okt. 2020

Kvik-nr. 81248139

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

1-3 passionerede og engagerede lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 26. Okt. 2020

Kvik-nr. 81247721

Solvangskolen, 3520 Farum

Håndværk&design eller naturfaglige lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 26. Okt. 2020

Kvik-nr. 81252572

Helsingung, Helsingør, 3000 Helsingør

Helsingung søger lærer til Helsingungs Dagteam 

§ Ansøgningsfristen er den 13. Nov. 2020

Kvik-nr. 81271735

Tårnby Kommune, 2770 Kastrup

Lærer til de kreative fag

§ Ansøgningsfristen er den 25. Okt. 2020

Kvik-nr. 81266882

Københavns Lærerforenings Kolonier, 1809 Frederiksberg C

Kolonierne søger projektmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 26. Okt. 2020

Kvik-nr. 81071254

Vordingborg Kommune, 4760 Vordingborg

Tale-Hørekonsulent til PPR

§ Ansøgningsfristen er den 09. Nov. 2020

Kvik-nr. 81263203
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Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger 
– herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger 

og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem 
dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job eller 

lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 

dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning 
af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. 

Desværre har forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. 
Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere 

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

RUBRIKANNONCER

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

Nyt katalog på gaden!SKOLEREJSE I DET
NYE SKOLEÅR?

PRAG fra kr. 1.365,-
med bus, 6 dg/3 nt

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

HAMBURG fra kr. 895,-
med bus, 3 dg/2 nt

BERLIN fra kr. 850,-
med bus, 5 dg/2 nt
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NUMMER 21: 
Tirsdag 24. november 2020 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 

2020
F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  1 7   |   8 .  O K T O B E R   |   2 0 2 0

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26

NY SERIE OM INTEGRATION I SKOLEN

Lærernes nye formand, Gordon Ørskov Madsen, vil arbejde     

for, at lærerne får mere frihed og medbestemmelse.

»JEG KLARER DET 
PÅ MIN MÅDE«

L Æ S  S I D E  1 2

L Æ S  S I D E  8

TYSK: 

LÆR ELEVERNE DE 
MEST BRUGTE ORD

OK21
L Æ S  S I D E  1 7

REALLØNNEN 
SKAL SIKRES 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk
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sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Freja Grooss Jakobsen,
fgj@folkeskolen.dk 
Camilla Jørgensen, 
caj@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Anmeldelser  
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Faglige netværk
Cathrine Bangild, community 
manager af  
folkeskolen.dk/fag, 
debat@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
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GUIDE: SIKKER LIVESTREAMING FRA KLASSEN

Flere vælger i en voksen alder at skifte karriere og 
blive lærer. Mød tre lærere og en skoleleder, som  

alle er gået meritlærervejen. 

OMSKOLET TIL LÆRER

INTEGRATION: 
EN NY GENERATION 

FÆDRE PÅ VEJ
S E R I E  S I D E  3 6

L Æ S  S I D E  1 2

MATEMATIK: 
VEJLEDERE SKRIVER 

KOMMUNENS STRATEGI

T E M A  S I D E  2 4
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Tegning: Craig Stephens

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 204

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.

Opgaver udsat til efterårsferien 
nu udsat til juleferien

»Ja«, lyder kommentaren.
 »Jeg fik det ikke gjort«. 

Rosenkrantz-Theil 
træt af hele tiden 
at skulle høre om 
irriterende praktisk-
musiske fag

En række opgaver, gøremål, pligter, opsparede 
ting og sager, som en lærer siden sommerferien 
har lagt til side med henblik på at få dem ud af 
verden i efterårsferien, fordi det simpelthen bare 
overhovedet ikke har været realistisk at komme 
i nærheden af at få ordnet i hverdagen, ligger 
stadig og venter. 

»Ja«, lyder kommentaren. »Jeg fik det 
ikke gjort«. 

Ifølge kilder tæt på læreren er ambitionen 
nu, at det i stedet bliver i juleferien, at slaget 
skal slås. Men også den plan vurderes med 
skepsis. 

Over for en rådgiver indrømmede undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil onsdag, at hun efterhånden fan-
deme er ved at være godt træt af de der praktisk-musiske 
fag. Baggrunden menes at være den aktuelle debat om 
disse fags afsluttende prøve.

»Det er da vigtige fag, det er det da«, uddybede mini-
steren. »Men at lære en flok unger at slå rytmen med et par 
claves eller røre en banankage og save i et stykke fyrretræ, 
det er jo nok ikke dét, der bringer os ud af krisen«. 

Ministeren har mere fokus på, hvad hun kalder »de 
rigtige fag«, og heriblandt finder man altså ikke håndværk 
og design, billedkunst, musik og madkundskab. 

»Misforstå mig ikke, jeg synes, kultur og kreativitet 
og alt sådan noget er super fint og sjovt, jeg elsker da for 
eksempel selv at rode med noget akvarel sammen med Joy 
(Mogensen, redaktionen), når der ikke er håndbold«. 



Folkeskolens faglige netværk har fået hvert sit nyhedsbrev.
Her får du de nyeste indlæg med faglig inspiration og holdninger fra  
fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
Tilmeld dig nyhedsbrevene på

 
FÅ NYHEDSBREVE  
OM DINE FAG

folkeskolen.dk/nyhedsbrev

folkeskolen.dk/fag
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Komplette makerspaces, laserskærere, 
3d-printere, folieskærere mm 
Køb komplette stationære eller mobile makerspaces eller separate laserskærere, 3d-printere, folieskærere, 
scan’n’cuts samt materialer til produktion. Vores laserskærere lever op til de højeste ISO-standarder for sikker-
hed og kvalitet, ISO 12100 og ISO 20607.  Maskinernes betjening, programmerne og 
manualerne er alle på dansk. 

Kurser i didaktik, sikkerhed og service,  
projektledelse mm 
Vi afholder også kurser i didaktik, avanceret brug af makerteknologier, projektledelse, sikkerhed og service, mm; 
også individuelt tilrettelagte kursusforløb i forbindelse med fx faglige mål, emneuger, produktorienteret under-
visning mm. 

Komplet kursuskatalog på eduard.dk eller rekvirér det hos peter@eduard.dk

ISO 12100 og ISO 20607:2019 (Cert. Maskinsikkerhed.dk) .       Godkendt . eduard.dk . info@eduard.dk . +45 26438790

– af undervisere til undervisere


