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Til stede  
– uden plan  

Der var ikke den helt store målrettede pædagogiske plan, da læreren Gitte bad 
eleverne om at skrive lidt i en dagbog – og siden kommenterede det om aftenen. Men 
i dag, 15 år senere, viser det sig, at det var vendepunktet for et barn af en alkoholiker. 
Det blev første gang, hun følte, at hun blev hørt. Det lagde spiren til, at hun langsomt fik 
mod til at gøre noget ved sin situation. I dag er hun en af dem, som er med til at hjælpe 
andre.

Det var en lærer med nærvær, som gjorde en forskel. Stille og roligt. Som rigtig man-
ge mønsterbrydere fortæller: Der var en lærer, som så mig.

»Den opmærksomhed, en lærer kan give en, vil spire hen ad vejen og betyde, at man 
kan gøre noget selv«, fortæller hun i dag.

Nogle gange er det godt at minde sig selv om, at det stadig er vigtigt at tage sig tid til 
at være til stede her og nu. Man ved aldrig, hvilket øjeblik der gør en forskel for et barn, 
som lever i en hverdag med misbrug. Det kan være dagbogen, det kan være blot at lytte, 
det kan være det foredrag, som en tidligere narkoman eller alkoholiker holder for klas-
sen.
Naturligvis skal man underrette, hvis man opdager, at der er 
noget galt. Ingen tvivl om det. Men der er mange gråzoner 
inden da. Men hvordan gør man i en hektisk hverdag? 

Den stille modning. Små oaser af vellykket undervisning. Det er, hvad Erik Schmidt 
anbefaler sine tidligere lærerkolleger at rette blikket mod. Selv har han forladt skolen 
efter en tjenstlig samtale på grund af sin kritik af reform og arbejdstid. Men han er sta-
dig engageret i den gode undervisning:

Man kan ikke være en god lærer uden at gå op i sit fag og uden at skabe kontakt med 
hver enkelt elev og have fornemmelse for fællesskabets muligheder. Man kan ikke være 
lærer uden at ville noget med eleverne, skriver han inde i bladet. 

Gitte ville og vil noget med sine elever. Erik Schmidt har gjort og gør en forskel. 
Gitte har ikke længere mulighed for at bruge arbejdstid til at sidde om aftenen og 

skrive kommentarer til sine elever. Og Erik Schmidt var der ikke plads til i den nye vir-
kelighed. 

Alligevel har ingen af dem givet op. Gitte har fundet en anden måde at skabe kontakt 
til hver enkelt elev på. Og Erik Schmidt opfordrer ligefrem lærerne til at være optimi-
ster. Han tror på, at lærerne kan ændre skolen ved at arbejde for sagen. Han skriver: Lav 
en løs plan. Og dyrk det aktuelle, det lokale, det sanselige og det nærværende. Nemt er 
det ikke. Men det giver mening. 

 

»… mest af alt skal dine 
elever lære, at deres  

persondata er noget værd, 
og at der er mennesker, 

som vil give mange penge 
for deres oplysninger«.

Kristian nøhr Jensen
i blog om google

»Jeg tænker, at det er 
paradoksalt på den ene 

side at kræve, at lærerne 
er linjefagsuddannede, og 
på den anden side at lade 

pædagogerne varetage 
undervisningen«.

Malene Burmeister
i en kommentar

»Hvor svimlende udmattet 
man som lærer kan være, 

når adrenalinsuset fra 
klasserne lægger sig, skal 
man nok have prøvet for  

at være klar over«.
niels Christian sauer

i blog om forberedelsestiden
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Sverige står som skræmmeeksemplet på, 
hvad der kan ske, når der ikke længere er en 
kollektiv aftale, som lægger loft over under-
visningstiden og dermed sikrer lærerne tid til 
at forberede deres undervisning. 37.500 eller 
16 procent af den svenske lærerstyrke på 0-18-
års området har forladt faget og arbejder ikke 
længere i skolen, viste en opgørelse foretaget 
som et øjebliksbillede i 2012. Fagbladet Fol-
keskolen beskriver en svensk grundskole, der 
er raslet fra eliteplacering i de internationale 
læseundersøgelser til i dag at være kendt for 
noget helt andet – nemlig som det OECD-land, 
der har haft det absolut største drop i Pisa.

Bondo: Vi må ikke lade stå til
I Danmarks Lærerforening er formand 
Anders Bondo Christensen ikke i tvivl om, 
at en af årsagerne til, at det er gået så galt 
i Sverige, er, at det i høj grad er op til den 
enkelte lærer at tilkæmpe sig den nødvendige 

tid til at kunne levere en god undervisning – 
præcis som han oplever, at det med lov 409 
er blevet i Danmark. Helt tilbage i 1997 stemte 
de svenske lærere en overenskomst hjem, 
hvori de gav afkald på det centralt aftalte 
loft over læreres undervisningstid og sagde 

ja til individuelle lønforhandlinger – dermed 
sagde de svenske lærere efter Anders Bondos 
mening i princippet farvel til den kollektive 
aftalemodel som vejen til at skabe rammerne 
om den gode undervisning. 

»De blev lovet ti procent mere i lønstig-

TeksT simon Brix og karen raVn

illusTraTion peter yde jensen

Lønudvikling 

Ulighed
variation i karakterer mellem skoler 1992-2007
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Lønudvikling for danske og svenske lærere (1.-6. klasse)  i US dollars 2011-priser
2000

31.486 40.483

2006

33.436  43.259 

2011

34.387  50.332

svenske lærere

danske lærere

Kilde: : Education at a Glance 2013Design:  Peter Yde Honoré Jensen

Kilde: : SkolverketDesign:  Peter Yde Honoré Jensen

 Sverige 
skræmmer

37.500 svenske lærere har forladt faget, og den svenske skole 
er i dyb krise. En af årsagerne er det svenske farvel til den kollek-
tive aftalemodel, mener Danmarks Lærerforenings formand og 
frygter for konsekvenserne af lov 409.

Bondo: 

Mange lærere har forladt 
faget i Sverige. Både løn 
og lønudvikling for sven-
ske lærere er markant 
lavere end i Danmark.

Anders Bondo vil ikke give den svenske  
søsterorganisation Lärarförbundet karakter, 
men mener, at resultaterne taler for sig selv.
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ning end de øvrige offentligt ansatte, og det 
fik de vist også, for til gengæld kunne man 
skære ned i antallet af lærere. Men så gik 
det også i stå, og i dag ligger de lønmæssigt 
langt bagude«, påpeger Anders Bondo Chri-
stensen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at flugten fra lærer-
faget skyldes, at man fik skabt de her rammer, 
som minder meget om de nye danske regler 
med, at man selv skal tilkæmpe sig eller for-
svare sine egne muligheder for at udøve god 
undervisning. Lärarförbundet kørte en sag på 
et tidspunkt, hvor nogle lærere havde fået tre 
ekstra undervisningstimer fra det ene år til 
det andet, uden at der var forsvundet nogen 
som helst andre opgaver – og den tabte man, 
for det kunne lederne fuldstændig suverænt 
bestemme. Det er nøjagtig det samme, jeg 
får medlemshenvendelser om i Danmark nu 
– at lærerne oplever, at de får alt for mange 
opgaver, i forhold til den tid der er til at løse 
dem«, fortæller Anders Bondo. »Som jeg ple-
jer at sige: Lærerarbejdet er verdens bedste 
job – hvis man kan lykkes med det. Men jeg 
får nu henvendelser fra engagerede lærere, 
som ikke synes, de kan gøre det godt nok i 
forhold til eleverne. Det er sådan noget, der 
får lærere til at overveje at finde et andet job, 
for det var jo ikke derfor, vi blev lærere«. DLF 
samarbejder med de nordiske landes læreror-
ganisationer, men det er længe siden, at især 
den største svenske lærerorganisation, Lärar-
förbundet, valgte en helt anden retning end 
de øvrige nordiske forbund.

»Det er derfor, vi prøver at sige nu, at 
det er vigtigt, at også arbejdsgiverne føler et 

ansvar for, at det er attraktivt at være lærer 
– for ellers havner vi i den her situation. Vi 
må ikke bare lade stå til, som man gjorde i 
Sverige«.

svenske resultater taler for sig selv
Selv kunne Anders Bondo have undgået 
en lockout sidste forår ved at gøre som sin 
svenske kollega og skrive under på arbejdsgi-
vernes overenskomstudspil.

»Der kan jeg bare sige, at de svenske erfa-
ringer viser med al ønskelig tydelighed, at det 
ikke er vejen frem. Hvis vi bare blåstempler 
ting, som vi er overbeviste om vil give en dår-
ligere skole, så er vi for det første ikke vores 
ansvar over for skolen bevidst, og for det an-
det vil vi på lang sigt risikere det, man har set 
i Sverige. Jeg skal ikke give min svenske sø-

sterorganisation karakter – men resultaterne 
taler jo for sig selv«.

Spørgsmålet er, om DLF kunne opnå 
større indflydelse ved at tage den såkaldte 
ja-hat på:

»Der vil jeg bruge Scharnberg-citatet om 
kaninen, der besluttede sig for at nedbryde 
slangen indefra. Siden har ingen set kaninen. 
Den form for indflydelse har jeg ingen inte-
resse i«. 
kra@dlf.org, sbj@dlf.org

Det er derfor, vi prøver at sige nu, at det er 
vigtigt, at også arbejdsgiverne føler et ansvar 
for, at det er attraktivt at være lærer – for  
ellers havner vi i den her situation. Vi må ikke 
bare lade stå til, som man gjorde i Sverige.
anders Bondo Christensen
Formand for DLF

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

Begynderengelsk – sådan helt konkret

Smart Card 
opgaver til 
spf-pennen
Find vinduet, solen, 
pigen, ovnen… 
eller find søen, 
bolden, druerne, 
vejen, det røde 
hus…
The house og  
The town  
kr 89,- pr æske

Popcornspillet
Eleverne skiftes  
til at trække et  
popcorn og læse  
ordet højt.  
92 ordkorn  
og 8  
nitte- 
korn.
kr 68,-

Sætningsbyggeriet
Byg enkle, komplicerede eller sjove sætninger 
og små historier med byggestenene i de ni 
huse. Der er udsagnsord, navneord, stedord, 
biord, tillægsord, forholdsord, bindeord, be-
stemte/ubestemte artikler og forskellige tegn.
kr 248,-PRISER EXCL MOMS
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Masser af muligheder
Dansk · Overbygning

Hurtig genvej til nyttig viden
Greb om … er en række nyttige opslagsbøger til folkeskolens 
ældste klasser. Serien giver eleven en hurtig vej til viden og 
redskaber i arbejdet med fagets tekster og sprog. Find flere i 

serien på alinea.dk under Dansk/Serier.

Læs meget mere og køb på alinea.dk

for fordybelse, faglighed og fokus

Har du Tid til dansk i overbygningen?
Serien giver dig en bred vifte af muligheder inden for 
litterære temaer, forfatterskaber, medier, genrer m.fl.

Bøgerne er skrevet af et bredt forfatterteam af fag  - 
folk og dygtige undervisere, der er håndplukket til hver 
udgivelse. Det giver indsigt, sprog og begreber til elev-
ernes arbejde og faglige udvikling.

Gå på alinea.dk under menuen Dansk/Serier og se mange 

flere titler i den populære serie.

Portal med fulddækkende  
digital danskundervisning
iDansk er til dig, der vil have alle 
de digitale fordele, som sikrer dig 
bedre tid til at give ekstra støtte 
og differentiering.

iDansk Udskoling indeholder:
• iLitt.dk
• iSkriv.dk
• Onlineprøver.

Få en GRATIS prøveperiode.

Klik ind på alinea.dk/digital.

iDansk

Se uddrag 
af alle 

bøgerne på 
alinea.dk

Flotte 
anmeldelser  

til alle  
bøgerne på 
alinea.dk.

Over halvdelen af de lærere, der har haft en mistanke om alkoholproblemer i en elevs hjem, synes ikke,  
at de fik tilstrækkelig faglig sparring til at hjælpe eleven. Misbrugskonsulenterne må på banen, mener  
skoleledernes formand.

Lærerne savner sparring til at  
støtte elever, hvis forældre drikker

I en ny undersøgelse foretaget af Moos-Bjerre 
Analyse for organisationen Tuba er lærerne 
blevet bedt om at tænke på sidste gang, de 
mistænkte en elevs far eller mor for at drikke 
for meget. 52 procent af de lærere, der angav, 
at de havde været reelt bekymret for en 
elev, svarer samtidig, at de ikke synes, de fik 
tilstrækkelig faglig sparring til fortsat at kunne 
hjælpe og støtte den pågældende elev. 

Det tal får formand for organisations- og 
arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerfor-
ening Per Sand til at reagere:  

»Så ringer alarmklokkerne jo, for her er 
simpelthen et felt, hvor vi har brug for noget 
hjælp fra nogle eksperter. Det kan vise sig at 
være enkelt, men lærerne har brug for nogen 
til at sige, at det her er den rigtige vej at gå«, 
siger han. 

Lederne må ruske kommunen 
Næsten hver fjerde lærer i Tubas undersø-
gelse oplevede heller ikke at få opbakning 
fra deres leder, da de var bekymrede for en 
elevs familieforhold. Det er ellers lederen, 
der bærer ansvaret for, at lærerne føler sig 
rustet til at handle rigtigt på deres mistanke 

om alkoholproblemer i hjemmet, mener både 
Per Sand og landsleder i Tuba Henrik Appel 
Esbensen. 

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, 
understreger, at forældrenes alkoholmisbrug 
aldrig kan blive skolens opgave at løse. Men 
selvfølgelig skal lærerne have fokus på at 
støtte det barn, der vokser op med forældre, 
der drikker for meget. Han opfordrer til, at 
kommunerne gentager de massive indsatser 
over for børn af alkoholikere, som han husker 
fra fire-fem år tilbage. 

»Hvis nogle lærere ikke føler sig rustet 
til at støtte deres elever, må de gå til deres 
skoleleder, som må gå til kommunen. Det er 
kun et spørgsmål om at få aktiveret den viden 
og de misbrugskonsulenter, der allerede er i 

kommunerne, ude på skolerne«, siger Claus 
Hjortdal.     

Socialrådgivere på skolen  
I Københavns Kommune har man valgt at 
ansætte skolesocialrådgivere ude på skolerne, 
fortæller Tubas landsleder. 

»Det er jo væsentligt at pointere, at lærere 
ikke er sat i verden for at være socialarbejde-
re. De er til gengæld sat i verden for at sikre, 
at børn har et læringsrum, hvor de trives«, 
siger Henrik Appel Esbensen. 

Per Sand er enig: »Det er heller ikke nød-
vendigvis alle lærere, der skal kunne mestre 
alkoholproblemer i familien. Men på skolen 
må man sikre sig, at der er et beredskab, der 
kan gå topkvalificeret ind i det her«, siger han 
og ser ikke noget problem i, at for eksempel 
socialrådgivere inviteres indenfor på skolerne 
i den specifikke sammenhæng. 

»Socialrådgivere har jo nok primært nogle 
voksentilgange, men hvis man gjorde dem til 
en del af skolen, så kunne det sikkert sagtens 
være en løsning«, siger han. 

Påtrængende problem
Men uanset om det er lærere eller socialråd-
givere, der stiller sig parate på skolerne, er 
behovet påtrængende. Af de godt 4.000 børn 
og unge, der årligt henvender sig i Tubas råd-
givning, er det kun seks procent, der har talt 
med en lærer eller pædagog i barndommen: 

»Det behøver ikke at være så kompliceret, 
men lærerne skal vide, hvordan de får skabt 
et læringsrum, hvor eleverne har tillid til, at 
man kan tale om forholdene derhjemme«, 
siger Henrik Appel Esbensen og opfordrer til, 
at man som minimum sætter én gang om året 
af til at tale om alkoholmisbrug:

 »Tag det op som det samfundsproblem, 
det er, og gør det til en integreret del af un-
dervisningen«, siger han.   
lif@dlf.org

  Tuba står for Terapi og rådgivning til Unge, der er 
Børn af Alkoholmisbrugere. 

  Undersøgelsen, der er foretaget af Moos-Bjerre 
Analyse for Tuba, baserer sig på svar fra 272 lærere, 
primært fra Danmarks Lærerforenings panel.

  Tuba tilbyder dagskurser, supervision og sparring 
til skolens fagprofessionelle og oplæg i folkeskole-
klasser.

Om undersøgelsen og Tuba

Stigna Juul Simonsen (til højre) er vokset op med en al-
koholiseret far. I folkeskolen følte hun sig hørt og set af sin 
klasselærer Gitte Kragh, der dog aldrig underrettede kom-
munen om problemerne i Stignas hjem. På bordet ligger 
Stignas dagbøger fra 7. klasse.

TeksT LiSe Frank

foTo BO TOrnvig

Læs også »Gitte gav Stigna tro på et liv uden 
en fuld far« side 28.
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Masser af muligheder
Dansk · Overbygning

Hurtig genvej til nyttig viden
Greb om … er en række nyttige opslagsbøger til folkeskolens 
ældste klasser. Serien giver eleven en hurtig vej til viden og 
redskaber i arbejdet med fagets tekster og sprog. Find flere i 

serien på alinea.dk under Dansk/Serier.

Læs meget mere og køb på alinea.dk

for fordybelse, faglighed og fokus

Har du Tid til dansk i overbygningen?
Serien giver dig en bred vifte af muligheder inden for 
litterære temaer, forfatterskaber, medier, genrer m.fl.

Bøgerne er skrevet af et bredt forfatterteam af fag  - 
folk og dygtige undervisere, der er håndplukket til hver 
udgivelse. Det giver indsigt, sprog og begreber til elev-
ernes arbejde og faglige udvikling.

Gå på alinea.dk under menuen Dansk/Serier og se mange 

flere titler i den populære serie.

Portal med fulddækkende  
digital danskundervisning
iDansk er til dig, der vil have alle 
de digitale fordele, som sikrer dig 
bedre tid til at give ekstra støtte 
og differentiering.

iDansk Udskoling indeholder:
• iLitt.dk
• iSkriv.dk
• Onlineprøver.

Få en GRATIS prøveperiode.

Klik ind på alinea.dk/digital.

iDansk

Se uddrag 
af alle 

bøgerne på 
alinea.dk

Flotte 
anmeldelser  

til alle  
bøgerne på 
alinea.dk.
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skal du på lejrskole, er det en god ide at være 
i god tid med planlægningen, lyder opfordrin-
gen fra formand for overenskomstudvalget i 
Dlf Gordon Ørskov Madsen.

»Hvis lærerne skal dokumentere, hvad de 
har lavet, så skal der på forhånd ligge en til-
kendegivelse fra skolelederen om, hvad de skal 
lave. Vi anbefaler, at man udarbejder en plan 
over aktiviteterne, herunder hvad der er under-
visning, og hvad der ikke er undervisning, og 
hvor mange arbejdstimer man har under lejr-
skolen. Det bedste er, hvis skolelederen god-
kender planen, inden man tager af sted«.

fredag den 5. september mødtes kl og 
Dlf for at se, om de kunne blive enige om 

tolkningen af arbejdstidsloven, når det kom-
mer til lejrskoler. Men det lykkedes ikke. Der-
for er det indtil videre skolelederen, der tager 
stilling til, hvor mange undervisningsaktivite-
ter der er planlagt på turen.

14 timers løn for et arbejdsdøgn
I arbejdstidsloven står der, at lejrskoler 
»medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 
timer per døgn«.

Danmarks lærerforening mener, at læ-
rerne kun kan have ansvaret for eleverne i de 
14 timer, hvor de får løn. Men formand for 
kl’s løn- og personaleudvalg Michael Ziegler 
er helt uenig:

»Vi mener ikke, at de nye arbejdstidsregler 
ændrer på de forpligtelser, lærerne har, når de 
er på lejrskole«, siger Michael Ziegler.

Gordon Ørskov Madsen fremhæver, at kl 
selv har opsagt alle aftaler, og derfor er for-
pligtelserne for lærerne nu ændret. 

»Dengang var lejrskoleafregningen en del 
af en større aftalepakke, hvor der var forbere-
delse og anden arbejdstid, som lærerne dis-
ponerede over. lærerne kunne så skrue op og 
ned for andre elementer i arbejdstiden, når de 
skulle på lejrskole«.

Dlf vil forfølge sagen både politisk og 
juridisk.    
mbt@dlf.org

Onsdag 10. september kl. 10.20

Sund skolemad har lille  
betydning for elevpræstationer
sund nordisk skolemad har ingen effekt på 
elevers koncentrationsevne, arbejdstempo 
eller matematikfærdigheder. Men elever, der 
spiser skolemad, øger deres læsefærdighe-
der lidt mere, end når de spiser almindelig 
madpakke, viser resultaterne fra det store 
opus-skolemadsprojekt.

I tre måneder fik 834 skolebørn i 3. og 
4. klasse frisklavet mad fordelt på to dag-
lige mellemmåltider og en varm frokost, og 
i tre måneder fik eleverne deres almindelige 
madpakke. Undervejs blev eleverne testet.

»De nye arbejdstidsregler siger, at lejrskoler medreg-
nes i arbejdstiden, dog med højst 14 timer i døgnet. 
så mener Dlf, at lærerne skal arbejde 14 timer og så 
have fri ti timer. Det er vi ikke enige i. Vi mener ikke, 
at de nye arbejdstidsregler ændrer på de forpligtelser, 
lærerne har, når de er på lejrskole«, siger formand for 
kl’s løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler.

DLF og KL kan ikke blive enige om tidsopgørelsen, når lærerne 
deltager i lejrskoler. DLF opfordrer lærerne til at få skolelederen 
til at godkende en arbejdsplan for lejrskolen inden afgang og 
gemme planen, indtil der kommer en afgørelse på striden.

Dlf:  
Lærerne skal gemme  
arbejdsplaner for lejrskoler

Tirsdag 16. september kl. 12.25                                          

Foto:KL
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Mandag 8. september kl. 17.05

Skolelederformand: 
Der er dialog om  
opgaveoversigterne

Der skal ifølge den nye ar-
bejdstidslov løbende være 
drøftelse mellem skoleleder 
og lærer om lærerens opgaver. 
Måske er det ikke lykkedes fra 
begyndelsen alle steder, men 
den løbende dialog finder sted 
på langt de fleste skoler, lyder 
det fra skoleledernes formand. 

»opgaveoversigten udar-
bejdes på baggrund af dialog 
mellem ledelse og lærer, hvor 
der blandt andet afstemmes 
forventninger til, om lærerens 
samlede arbejdstid er fyldt op 
med de tildelte opgaver«, siger 
formand for skolelederne Claus 
Hjortdal.

Mandag 15. september kl. 10.18 

Undervisningsministe-
riet stopper jysk  
konfirmationsordning

struer og Ikast-Brande havde 
sænket undervisningstiden, 
så elever kunne få konfirmati-
onsforberedelse, med henvis-
ning til elevernes »helt særlige 
behov«, men den fortolkning 
går ikke, lyder det fra Undervis-
ningsministeriet. »Det er rart, 
at ministeriet går ind og holder 
fast i det, der er intentionerne 
i folkeskoleloven«, siger for-
mand for Vestjysk lærerfor-
ening Torben Voss.

en småbørnslærerinde takker af
Småbørnslærerinde Maria Thygesen var elev på det sidste hold  
af småbørnslærerinder. Den 1. september gik hun på pension.  
Læs hendes historie på folkeskolen.dk

Onsdag 10. september kl. 07.00

Rapport: Skoler kan  
spare store summer  
med Chromebooks

Man kan få to såkaldte Chrome-
books for samme pris som én 
pc eller én tablet, og så kan man 
samtidig nedsætte tiden til op-
sætning og teknisk support med 
70-90 procent. Den første danske 
rapport om Googles device til sko-
lebrug peger på mulige både øko-
nomiske og pædagogiske gevin-
ster for danske skoler. Der er dog 
også ulemper. »svagheden ved 
Chromebooks er, at der er visse 
programmer, man kun har adgang 
til, når der er netadgang«, fortæl-
ler ove Christensen fra afdelingen 
forskning og Innovation på Uni-
versity College sjælland. 

Tirsdag 16. september kl. 07.00

ekstra nationale test på 
bekostning af  
naturfagstest

fra 2017 indføres en ekstra na-
tional test i 4. klasse i engelsk 
og en ekstra matematiktest, så 
eleverne testes i matematik i 
3., 5. og 7. klasse. Til gengæld 
er testene i geografi og biologi 
ikke længere obligatoriske. Un-
dervisningsminister Christine 
Antorini indfører ændringerne 
med opbakning fra folkeskole-
forligskredsen.

 
nyheder på:

  

Mandag 8. september kl. 17.05

Pædagoger må gerne undervise 
i 0.-3. klasse i begrænset 
omfang, hvis en lærer har 
planlagt og tager ansvar for 
indholdet. På kalbyrisskolen 
i næstved påtager skolele-
der lars nedergaard sig selv 
ansvaret for pædagogernes 
undervisning. selvom loven taler 
om afgrænsede undervisningsop-
gaver, fastholder han indtil videre en 
beslutning om at lade en pædagog undervise 
hele skoleåret.

»Jeg følger loven, sådan som jeg og andre 
embedsmænd i kommunen har fortolket reg-
lerne. skulle jeg have misforstået dem, så er jeg 

frygtelig ked af det, for det er ikke 
min hensigt at bryde loven«, si-

ger lars nedergaard.
en tredjedel af næstveds 

skoler bruger pædagoger til 
at varetage fagdelt undervis-
ning, lyder det fra formand for 

næstved lærerkreds Thomas 
Andreasen. 
»Der er flere skoler, der bruger det 

i større eller mindre omfang. Der er skoler, 
hvor der i henhold til folkeskoleloven er tale om 
decideret lærerarbejde«.

»Min hensigt er ikke at bryde loven«, siger 
skoleleder lars nedergaard, kalbyrisskolen.   
mbt@dlf.org

Mest læste:
 
•   leder og lærere: Tilstede-

værelse på skolen spænder 
ben for lærerarbejdet

•   Rikke kan ikke bruge svar  
fra Antorini og kl

•  Hvad lærer man i fritiden?

 Mest kommenterede:
 
•   konkurrencestatsforfatter: 

samfundsændringer har 
gjort en succesfuld skole  
til fiasko

•   Antorini besøgte skole, der 
er reformeret indefra

•    Debat: nye elevplaner

Næstved:  
Skoleleder tager ansvaret for  
skolefritidsordningspædagogers  
undervisning

Foto: Christian Roar Pedersen

Fik du  
læst: 
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For godt 20 år siden vendte de svenske politikere skolen på hovedet, og  
de negative konsekvenser har været store. Eleverne rasler nedad i Pisa,  

lærernes status og løn er helt i bund.

I første halvdel af 1990’erne blev svensk 
grundskole vendt på hovedet. Magten blev 
decentraliseret, da staten overlod det til 

kommunerne at være lærernes arbejdsgivere. 
Samtidig vedtog Sverige verdens mest liberale 
friskolereformer, og dermed opstod en konkur-
rencesituation mellem offentlige og privatejede 
skoler. Dengang for godt og vel 20 år siden var 
svenske elever blandt de dygtigste i verden, 
men i de seneste Pisa-målinger er det billede 
ændret markant. Siden 2003 er Sverige blandt 
de lande, der er gået mest tilbage i Pisa. Nu lig-
ger vores naboer under OECD-gennemsnittet i 
både læsning, matematik og naturfag på niveau 
med blandt andet Litauen og Ungarn.  

Desuden er forskellen mellem skoler eks-
ploderet. Der er blevet meget større forskel på, 
hvor høje karakterer eleverne scorer, fra skole 
til skole. Engang var det svenske skolesystem 

et af de mest lige i verden – i dag er svenske 
skoler lige så dårlige som de amerikanske, når 
det handler om at bryde den sociale arv.

Men hvad er forklaringen på de iøjne-
faldende negative resultater? Og kan vi i 
Danmark lære noget af svenskerne, så vi ikke 
ender med en lignende deroute for skolen?

En ny begyndelse
Det korte svar er, at der er mange svar på, 
hvorfor det er gået, som det er gået i Sverige. 
Nogle store reformer i starten af 1990’erne 
åbnede Pandoras æske med mulighed for 
blandt andet kapitalspekulation. Siden er 
skolen blevet reformeret i et hastigt tempo, 
og det ser ud til at fortsætte, på trods af at 
uddannelsesminister Jan Björklund fra det 
borgerlige parti, Folkpartiet, i foråret lovede, 
at en international kommission og et skole-

forskningsinstitut skulle sikre bedre forank-
ring i forskningen. 

Midt i reformræset er lærerne blevet 
glemt, deres samfundsstatus er faldet, løn-
udviklingen er gået i stå, og derfor er det 
ikke længere så attraktivt at undervise i den 
svenske skole. Lærerflugt og problemer med 
at rekruttere dygtige studerende til lærerud-
dannelsen er blevet en realitet. 

Markedsgørelsen af skolen har øget ulig-
heden i elevsammensætningen, da resur-
sestærke forældre oftere end resursesvage 
aktivt benytter sig af det frie skolevalg, 
som fulgte med reformerne for godt 20 år 
siden. Derudover erkender de fleste, at pæ-
dagogikken i mange år har været noget løs 
i betrækket. Et større pædagogisk fokus på 
eleverne som individer, der kan og skal lære 
noget forskelligt, udviklede sig til et scena-

S v e r i g e :

    

tematiseret

Landet, der ødelagde  
folkeskolen på 20 år

A f  S i m o n  B r i x  o g  K A r E n  r A v n
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rie, hvor lærerne blev mere passive, og ele-
verne fik for stort ansvar for egen læring.

Hen over hovedet på lærerne
Og så er der kommunaliseringen. Et snævert 
socialdemokratisk ledet flertal besluttede i 
1991, at landets 290 kommuner blev lærernes 
arbejdsgivere, deres rådgivende instans og 
skulle træffe beslutninger om retningen for 
skolen. Men den systemomvæltning var man-
ge af kommunerne ikke parate til at håndtere. 
Det siger Leif Lewin, professor i statskund-
skab på Uppsala universitet og forfatter til en 
773 sider lang udredning fra foråret om kom-
munaliseringen af den svenske skole. 

»Mange kommuner, især små kommuner, 
havde hverken viden eller resurser til at  
håndtere opgaven med at være lærernes nye 
arbejdsgiver«, siger han.

Men Leif Lewin mener, at årsag nummer 
ét til dårlige Pisa-resultater er og var, at 
forandringerne foregik hen over hovedet på 
lærerne. Store protester brød ud, men kom-
munaliseringen blev gennemført. 

»Lærerne mistede entusiasmen omkring 
skolen, da kommunaliseringen blev gennem-
ført«.

Ifølge Leif Lewin var kommunaliseringen 
en naturlig konsekvens af en brydningstid, 
hvor new Public Management (NPM) blev 
et politisk modebegreb. NPM er en bevæ-
gelse fra detailstyring til målstyring, og 
den tankegang kom til udtryk i skolen, ved 
at politikerne erstattede centralt fastlagte 
læseplaner med nogle løsere mål for under-
visningen. 

Men hvorfor var lærerne ikke med på den? 
Overordnede fælles mål frem for centralsty-

    

20122000 2003 2006 2009

LÆSning

Sverige er faldet fra 516 Pisa-point i den 
første Pisa-undersøgelse af 15-åriges læ-
sefærdigheder, hvor OECD-gennemsnittet 
var 500 point, til 483 point i 2012 på ni-
veau med blandt andet Portugal, Slovenien 
og Grækenland. Danmark ligger på 496 
Pisa-point.

nATUrfAg

Sverige er faldet fra 512 Pisa-point i na-
turfag i 2000 til 485 point i den seneste 
Pisa-undersøgelse (Danmark 498).

mATEmATiK

Sverige er faldet fra 510 Pisa-point i mate-
matik i 2000 til 478 i 2012. Danmark fik 
500 point i 2012.

L e i f  L e w i n 
Professor i statskundskab

»Lærerne mistede 
entusiasmen  

omkring skolen, da 
kommunaliseringen 
blev gennemført«.
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rede læseplaner burde give den enkelte lærer 
mere metodefrihed og dermed større mulig-
heder for at udbrede sine egne idéer i skolen. 
Det undrer også Leif Lewin.

»Det er paradoksalt, at lærerne gav op. 
Det var deres mulighed for medindflydelse på 
skolen, i og med at man gik fra central styring 
og læseplaner til målstyring og lokal magt. 
Lærerne tog ikke imod den udstrakte hånd«, 
siger han, men kommer så med et bud på en 
forklaring.

Lærerne var utilfredse med den mistil-
lid, de blev mødt med af politikerne. En 
ellers meget fleksibel arbejdstid blev erstat-
tet med krav om større tilstedeværelse på 
skolerne, og derudover blev lærerne pålagt 
en række administrative opgaver. Betalin-
gen for at opnå mere lokal magt over un-
dervisningen var nemlig, at lærere og kom-
muner skulle dokumentere effekten af den. 
NPM kræver en masse evaluering, som jo 
også kan kategoriseres som administrativt 
arbejde eller bureaukrati. Dermed føles me-
todefriheden reelt ikke større, da lærerne 
skal bruge en masse tid på papirarbejde. 

Og det er bagsiden af den styreform, mener 
Leif Lewin.

regning uden vært
Lärarförbundet, den største svenske læreror-
ganisation, mener, at politikerne har forsømt 
lærerne længe, og at det er derfor, 38.000 
lærere har forladt professionen siden starten 
af 1990’erne. Det siger Ann-Charlotte Eriksson, 
der er næstformand i Lärarförbundet.

»Arbejdsgiverne har svigtet med hensyn til 
at give lærerne de rette forudsætninger for at 
udføre deres arbejde«, siger hun.

»Hvis de ansvarlige ikke gør noget nu, så 
kommer det til at gå rigtig galt«.

Det er især på tre områder, at politikerne 
har svigtet ifølge Ann-Charlotte Eriksson: 

– Lønudviklingen har været katastrofal. En 
1ærer tjener cirka 29.000 svenske kroner. Til 
sammenligning viser en undersøgelse, at en 
dansk lærers købekraft efter ti års arbejde er 
54 procent større end en svensk lærers. 

– Der har ikke været klare regler om, at 
man skal være læreruddannet for at undervi-
se i Sverige. 50 procent af eleverne i udskolin-

20 procent af de sven-
ske grundskoleelever har 
et andet modersmål end 
svensk, og andelen har væ-
ret stigende siden 1990. Da 
tosprogede elever i Sverige 
såvel som i Danmark klarer 
sig dårligere end de et-
sprogede, er det nærliggen-
de at se indvandringen som 
forklaring på de faldende 
Pisa-resultater. Skolverket 
har undersøgt dette flere 
gange og konkluderer, at 
indvandringen kun har helt 
marginal betydning som 
forklaring på nedgangen,

Indvandringen  
er ikke  
forklaringen

Lønudvikling 

2000 2006 2011

2000 2006 2011

40.483 43.259  50.332

Ulighed
variation i karakterer mellem skoler 1992-2007
0,10
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Lønudvikling for svenske lærere (1.-6. klasse)  i US dollars 2011-priser 

Lønudvikling for danske lærere (1.-6. klasse)  i US dollars 2011-priser

31.486 34.38733.436  

Kilde: : Education at a Glance 2013Design:  Peter Yde Honoré Jensen

Kilde: : SkolverketDesign:  Peter Yde Honoré Jensen

»Hvis de ansvarlige
ikke gør noget 
nu, så kommer 

det til at gå  
rigtig galt«.

tematiseret

A n n - C h A r L o t t e  e r i k S S o n  
Næstformand i Lärarförbundet
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gen/gymnasiet undervises i matematik af en 
lærer, der ikke er uddannet til at undervise i 
faget.

– Lærerne er blevet pålagt for mange 
opgaver, blandt andet i form af individuelle 
elevplaner og nationale prøver.

Prestigen i at være lærer er derfor faldet 
gevaldigt. I 1985 var der 2,6 førsteprioritets-
ansøgere til hver plads på læreruddannelsen. 
I 2009 var det tal faldet til 1,1 ansøger til hver 
plads. Udviklingen er dog vendt de senere år 
til, at der nu er 1,5 ansøgere per plads.

idéen var god nok
Kort efter kommunaliseringen indførte en 
borgerlig regering yderligere to liberale re-
former, som skulle få stor betydning for den 
svenske skole, som den er i dag, og som kla-
rer sig så meget dårligere end for år tilbage. 

Den første kom i 1992 blot seks måneder 
efter regeringsskiftet og hed friskolereformen. 
Den gjorde det lettere at oprette friskoler, og 
helt ekstraordinært blev det i Sverige gjort 
lovligt at trække profit ud af skolerne. Den 
tanke kan måske synes meget fjern for en 

2014 Efter Pisa-chokket beslutter regerin-
gen at bede OECD nedsætte en kommissi-
on af internationale eksperter, der skal sige 
også ubekvemme sandheder om svensk 
skole. Et nyt skoleforskningsinstitut åbner. 

2011 Ny læreruddannelse 
+ Lærerlegitimation – 
kun legitimerede lærere 
kan fastansættes og have 
ansvaret for undervisning og 
karaktergivning

2011 Karakte-
rer fra 6. klasse

2011 Ny 
læseplan med 
planer for hvert 
enkelt trin

2008 Skoleinspektion, 
skriftlige udtalelser i 1. klasse, 
læse/skrive/regnesatsning

2001 Ny lærer-
uddannelse

1996 Nationale prøver 1994 Skolelov 
med målstyring

1993 Frit skolevalg
1992 Friskolereformer 
– private må starte fri-
skoler for skattekroner

1991 Kommunali-
sering

1980 Ny læseplan, 
karakterer på mellem-
trinnet afska�et

1970 Gymnasie-
skolen indført

1962 9-årig grundskole efter 20 års 
udredningsarbejde

1842 Sogn/byer har pligt til at drive skole

Research:  Karen Ravn
Design:  Peter Yde Honoré Jensen

REFORMER I 
SVENSK SKOLE

1842 

1962 

1970 

1980 

1991 

1992 
1993 
1994 
1996 
2001 

2008 

2011 
2011 

2011 

2014 

Efter indførelsen af svenske 
sogns og byers pligt til at 
drive skole i 1842 var der 
stille i 100 år, før et 20 år 
langt udredningsarbejde førte 
til indførelsen af den niårige 
grundskole. Dernæst fulgte 
nogle stille årtier, og så tog 
reformræset fart.
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dansker, men der var ikke nogen stor debat 
om netop det i den svenske offentlighed. 
Hverken lærerne eller deres forbund proteste-
rede mod idéen, som derfor ganske udrama-
tisk blev vedtaget. 

I 1993 indførte politikerne den anden re-
form, og den gav svenskerne frit skolevalg. 
Samtidig oprettedes et vouchersystem, 
hvor hver enkelt kommune fastsætter et 
offentligt finansieret beløb, som skal følge 
eleven. Skolepengene er de samme, uanset 
om barnet går på en offentlig skole eller en 
friskole. 

Håbet var, at pædagogikken ville blive 
mere mangfoldig, og at konkurrencen mellem 
det offentlige og det private ville skærpe kvali-
teten af skolen.

»Det fungerede ganske fint i starten, hvor 
lærere og skoleledere oprettede en skole ud 
fra en god pædagogisk idé, som nogle foræl-
dre var begejstrede for. Men så kom virksom-
hederne til, som har et formål om at tjene 
penge og derfor sørger for at lokke børn til 
sig, som forventeligt kan få høje karakterer«, 
siger Helen Ängmo, direktør i Skolverket.

Her står den danske friskole stærkt i 
kontrast til den svenske ditto, da det ikke er 
tilladt at tjene penge på at drive friskole her-
hjemme. Desuden må den samme ejerkreds 
ikke eje mere end én skole. I Sverige findes 
der friskolekæder, hvor ét firma ejer i hun-
dredvis af skoler.

i 00’erne begynder nedturen
Svenske forældre kan altså frit og uden bru-
gerbetaling sætte deres barn i en friskole, som 
er drevet af private for offentlige midler. Og 
aktieejere sætter heller ingen penge på spil, 
men kan godt trække et eventuelt overskud 
ud. Skoler kan – ligesom alle andre virksom-
heder – gå konkurs. På 20 år er antallet af 
friskoler vokset eksplosivt. I dag er hver sjette 
skole privatejet. 

Som følge af reformerne udviklede svensk 
skole sig efterhånden til et slaraffenland for 
profitmagere. I foråret 2013 kulminerede den-
ne udvikling, da skolekoncernen John Bauer 
gik konkurs og efterlod en gæld på mere end 
én milliard kroner. En masse lærere stod 
uden job, og kommuneskolerne måtte træde 
til og finde plads til de elever, hvis skole ikke 
længere eksisterede. 

Forklaringen lyder i dag, at Lärarförbun-
det og de fleste politikere var for naive den-
gang i 1990’erne. De færreste kunne forestille 

tematiseret

h e L e n  Ä n g m o
Direktør i Skolverket

»Det fungerede  
ganske fint i starten, 
hvor nogle lærere og 

skoleledere opret-
tede en skole ud var 
en pædagogisk idé, 
som nogle forældre 
var begejstrede for, 
men så kom virk-
somhederne  til«.

sig, at store virksomheder med profit for øje ville 
udnytte adgangen til det nye marked. 

»Lärarförbundet har aldrig været imod friskoler, 
men vi har været meget kritiske over for, at kom-
muner ikke må sige nej til en ansøgning om frisko-
leetablering«, siger Lärarförbundets næstformand 
Ann-Charlotte Eriksson. 

»Vi har ikke noget imod valgfrihed, men de 
samme spilleregler skal gælde for alle, og man 
må aldrig kunne tage profit ud af skoledrift, for 
det frister risikokapitalister. Vores melding til po-
litikerne er, at så længe der er elever, der ikke får 
den støtte i skolen, der er behov for, så skal det 
ikke være muligt at trække overskud ud«. 

Det er de fleste svenske politikere ikke enige 
i. Kun på den yderste venstrefløj kræver partiet, 
Vänsterpartiet, at profit på skoler skal forbydes.

Uligheden vokser
I år går 13,7 procent eller mere end hver ottende 
elev i en friskole. Det svarer til 126.000 elever, og 
tallet er stigende. Da reformerne blev vedtaget, 
var det kun en ud af hundrede svenske elever, der 
gik i friskole. Udviklingen har altså været meget 
markant, og i løbet af denne proces er forskellen 
på kommunale skoler og friskoler også steget. I 
Danmark, der ikke har privatiseret skolerne på 
samme måde som i Sverige, går 15 procent eller 
mere end hver syvende elev i en friskole eller 
privatskole. 

Langt de fleste privatdrevne skoler i Sverige 
er placeret i de tre største byer – Malmö, Göte-
borg og Stockholm – og ofte ligger de placeret i 
de områder, hvor forældreindkomsten er størst. 
Karaktermæssigt klarer friskolerne sig bedst, men 
ifølge Skolverket er der ikke forskel på elevernes 
resultater, hvis den socioøkonomiske baggrund 
tages med i regnestykket. 
kra@dlf.org

sbj@dlf.org 
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»Jeg har et Excelark  
over eleverne«

f o T o  L A r S  n y m A n

Lærere og politikere i Sverige er enige om, at der gik ansvar for egen  
læring i den fra 1990’erne. Nu skal undervisning og didaktik i højsædet igen.

»If you have seen the weather-, clothes- and food-presen-
tation, please draw a smiley and put the sign over your 
head. Only if you have seen the presentation – the rest of 
you won’t know what I’m talking about«.

Omkring halvdelen af Anna Östmans 5. klasse tegner 
en smiley på deres lille miniwhiteboardtavle og holder 
tavlen over deres hoved. Anna smiler og tænder smart-
boardet bag sig. På skærmen kommer billeder af hende og 
hendes lille datter fra deres sommerferie. I højttalerne for-
tæller hun på engelsk om vejret i sommerferien og hendes 
og datterens yndlingssommerkjoler og røde gummistøvler. 

»Eleverne hører bedre 
efter, når de hører mig i 
højttalerne, end når jeg 
taler til dem i klassen«, 
oplever Anna Östman, 

der eksperimenterer 
med små hjemmelavede 

videoer i engelsk- 
undervisningen.

»Hvis jeg oplever, at en elev 
hænger efter i længere tid, 

så går jeg til ledelsen«.

A n n A  Ö S t m A n
Lærer på Sjöstadsskolan

141965 p12-21_FS1614_Tema_Sverige.indd   17 22/09/14   16.10



tematiseret

18 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 4

Også en lækker ret fra et madlavningskursus i 
ferien dukker op på skærmen.

5.-klassen hører koncentreret efter, og 
bagefter fortæller de sidekammeraten om 
deres egen sommerferie, og Anna Östman 
spørger én fra hvert bord om, hvad makke-
ren lavede i ferien.

flipped classroom
»Det sjove er, at eleverne lytter bedre efter, 
når de hører min stemme ’på skærmen’, end 
når jeg taler til dem i klassen«, fortæller Anna 
Östman. Hun eksperimenterer med flipped 
classroom, hvor eleverne forbereder sig 
hjemmefra ved at se en lille video på nettet. 
Foreløbig er det blot et tilbud til eleverne, at 
de kan forberede sig på dagens lektion ved at 
se videoen hjemmefra. Anna Östman tror ikke 
på, at effekten ville være nær så god, hvis hun 
brugte en færdigproduceret video fra You-
Tube eller et lærebogsforlag. Til gengæld er 
det faktisk heller ikke videoer, hun laver, blot 
små simple lyd-billed-produktioner.

»Jeg laver dem jo bare på amatørniveau. 
Det går ret hurtigt, og man kan godt høre, at 
jeg har indtalt dem i min stue derhjemme, 
og der er stemmer i baggrunden. Det kræver 
ikke mere forberedelsestid end ellers«, er 
hun overbevist om. 

Anna Östman taler engelsk til klassen, 
men hver gang hun har givet en instruktion 
på engelsk, bliver de vigtigste pointer gen-
taget på svensk. Hver elev skal skrive et lille 
digt over temaet »Happy« , forklarer hun på 
engelsk. Det kan bestå af sætninger om, hvad 
der gør én lykkelig, og eleverne skal arbejde, 
indtil Anna siger stop. På svensk understreger 
hun: »Der er altså ikke noget med at række 
hånden op sige ’jeg er færdig’, før jeg siger 

stop – så afslutter man den sætning, man er i 
gang med«. 

Mens eleverne skriver, assisterer hun på 
meget forskellige niveauer – nogle får gloser 
mundtligt, andre får dem stavet, og en enkelt 
bliver hjulpet hele vejen igennem en sætning 
om, at det gør ham lykkelig at spille fodbold. 

Anna Östman har kun arbejdet et år på 
kommuneskolen Sjöstadsskolan i Stock-
holmsbydelen Hammarby Sjöstad. Hun er 
glad for at være havnet et sted, hvor man har 
fuldstændig styr på hver enkelt elevs frem-
skridt.

»Jeg har et Excelark over eleverne, hvor jeg 
hver måned noterer, om eleverne når målene. 
Hvis jeg oplever, at en elev hænger efter i læn-
gere tid, så går jeg til ledelsen«, fortæller hun.

Tager det ikke en masse tid, som du kun-
ne have brugt bedre på undervisning eller 
forberedelse?

»Nej, for jeg behøver jo ikke at notere no-
get, hvis der ikke er sket nogen ændring. Det 
er et meget enkelt og smidigt system«, synes 
Anna Östman.

Stadig bedre undervisning
Lærerne på Sjöstadsskolan arbejder intenst 

med at udvikle didaktikken – de forsker 
i deres egen undervisningspraksis i tæt 
samarbejde med Learning Studies-forskere 
fra Göteborgs universitet. Flere har været i 
Asien og set Learning Studies-lektioner dér, 
og alle var med, da den årlige internationale 
Learning Studies-konference for et år siden 
blev holdt i Göteborg.

Skoleleder Lena Lindblad-Petersen er ikke 
i tvivl om, at undervisningen på hendes skole 
bliver bedre og bedre og dermed er med til at 
vende en negativ udvikling for svensk skole:

»Vi er overbeviste om, at vi er i gang med at 
forbedre undervisningen – det kan vi se i vores 
Learning Studies. Lektionerne og elevernes læ-
ring bliver bedre fra gang til gang, og det vid-
ner om, at undervisningen kan gøres bedre«, 
fortæller hun og mener, at et af de helt store 
problemer for svensk skole har været, at der 
ikke har været nogen forskning i selve kernen, 
i dét, der sker inde i klasselokalet: 

»I sundhedsvæsnet arbejder alle faggrup-
per med praksisnær forskning, og jeg tror, det 
er derfor, vi er så langt fremme medicinsk«.

Det samme mener den største svenske 
lærerfagforening, Lärarförbundet. Om den 
pædagogiske/didaktiske udvikling de senere 

  De fleste af Sjöstadsskolans lærere er på skolen 
godt 40 timer om ugen. Det svenske skoleår er 
nemlig kun på 37 uger, og det betyder, at lærernes 
arbejdstid er 45½ time om ugen. Ifølge overens-
komsten skal 35½ af dem tilbringes på skolen, men 
de enkelte team kan så aftale at lægge yderligere 
fem timers teamarbejde på skolen, og det har de 
fleste team gjort på Sjöstadsskolan. Det udløser et 
løntillæg det første år på 1.500 svenske kroner per 
måned og dernæst et tillæg på mindst 500 kroner.

40 timer om ugen på skolen

»Efter at vi er begyndt at arbejde med Learning Studies, er alle blevet meget mere følsomme omkring deres lektioner og 
vil helst ikke afgive en eneste til ekskursioner og lignende. Der er kommet meget mere opmærksomhed omkring behovet 
for god undervisning, ikke bare at eleverne trives«, siger udviklingslærer Gunilla Petersen-Berggren. 

Se Anna Östmans Weather, clothes 
and food-præsentation på folkeskolen.dk
à  folkeskolen.dk 

tematiseret
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Læs også
»Friskolelærere: Reformerne var en 
gevinst for den svenske skole« på folke-
skolen.dk om den private friskole, Vittra 
Sjöstaden, som ligger et par hundrede 
meter fra Sjöstadsskolan.

år siger næstformand Ann-Charlotte Eriks-
son:

»Pædagogisk er vi gået fra, at hver lærer 
arbejdede alene, til at lærerne arbejder i et 
kollektiv. Det har vi i høj grad fået øjnene op 
for via Learning Studies. Tidligere har der 
ikke været tradition for, at lærere forskede – 
pædagoger og sociologer er kommet og har 
kigget på, hvad der skete i skolen, men de har 
ikke kunnet stille de rigtige metodespørgsmål. 
Derfor har vi gjort meget for, at det skal være 
muligt inden for en lærerkarriere at få tid til 
at forske«.

flumskolan 
Undervisningsminister fra 2006 til 2014 Jan 
Björklund har talt meget om flumskolan. 
»Flum« er et skældsord, som ingen rigtigt kan 
definere, der handler om noget uklart, ukon-
kret og løst, som han mener har domineret 
svensk skole og bør erstattes af klare mål, regel-
mæssige prøver og meget mere katederunder-
visning. Den statslige myndighed Skolverket har 
udråbt individualiseringen af undervisningen 
som en af årsagerne bag de faldende resultater:

»Idéen var, at man skulle give støtte ud fra 
hver enkelt elevs behov. Men det blev måske 
mistolket til, at eleverne skulle arbejde meget 
selvstændigt, hvor man burde se på det individu-
elle behov«, forklarer direktør Helen Ängmo.

»Vi, der har arbejdet i den svenske skole, 
har aldrig oplevet flumskolan«, siger Ann-
Charlotte Eriksson. »Der var en trend med at 
individualisere arbejdet, og det er der nogle 
elever, der ikke kan klare. Men den trend er 
borte i dag. Problemet er ikke for meget frihed 
til lærerne, men nærmere for meget kontrol«, 
siger hun og påpeger, at Sverige har flest na-
tionale prøver i verden, og at det betyder, at 
lærerne må sætte flere ugers forberedelsestid 
af hvert år bare til at rette prøverne. 
kra@dlf.org            

sbj@dlf.org

»Giv skolen  
arbejdsro«

Sverige og Finland lå sammen i den internationale 
skoleelite i begyndelsen af 1990’erne. Politisk konsen-
sus om skolen har gjort, at Finland er forblevet i top, 

siger to mangeårige iagttagere af nordisk skole.

Den succesrige finske grundskole er model-
leret efter den svenske i 1970’erne, hvor 
Sverige havde indført en niårig enheds-
skole, som gav alle børn lige muligheder 
i uddannelsessystemet. I begyndelsen af 
1990’erne lå Sverige og Finland sammen 
i toppen af de internationale læseunder-
søgelser – siden da er Finland forblevet i 
eliten, mens Sverige er rutsjet nedad. Hvad 
var forskellen? At finske politikere har givet 
skolen arbejdsro. 

Det er der enighed om blandt to iagtta-
gere af nordisk skole, den tidligere formand 
for den finske lærerforening Anders Rusk, 
som i dag er generalsekretær for Nordisk 
Lærersammenslutning, og lektor ved Insti-
tut for Uddannelse og Pædagogik Frans Ør-
sted Andersen, som i mange år har forsket 
i, hvad Danmark kan lære af finsk skole. 

»Finland var i 1950’erne et meget fat-
tigt land, som fik international bistand. 
Derfor var det et nationalt projekt, at ud-
dannelse var vigtigt, og at alle børn skulle 
have samme chance for at klare sig godt. Og 
helt frem til i dag har der været en stærk 
politisk konsensus om skolen«, forklarer 
Anders Rusk. »En anden afgørende forskel 
er, at Finland har satset på at uddanne læ-
rere på kandidatniveau, og ikke mindst har 
politikerne tillid til lærerne i Finland. En 
oplevelse af tillid giver gode resultater – og 
gode resultater øger tilliden!«

Frans Ørsted Andersen, der har fulgt ud-
viklingen i Finland tæt, fremhæver også, at 
de finske politikere har holdt øje med sven-
skerne og besluttet, at finsk skole i hvert 
fald ikke skulle udsættes for privatisering.

»Man har valgt, at skolen ikke skulle 
være genstand for politiske slagsmål«, siger 
han.

Undersøgelser viser, at Sveriges tidligere 
så ligeværdige skolesystem er splittet og 
segregeret på 20 år, hvor aktieselskabs-
drevne privatskoler er kommet ind på sko-
lemarkedet. 

Tør ikke spå om dansk reform
Men også i Danmark går mange resurse-
stærke familiers børn i privatskole. Om den 
nye danske folkeskolereform skubber dansk 
folkeskole i den rigtige eller den forkerte 
retning, tør Frans Ørsted Andersen ikke 
svare på:

»Det har altid været let at sidde og skrive 
en lov – kun tiden kan vise, hvordan den fun-
gerer i praksis. Jeg mener ikke, at man kan 
regne med den tumult, vi ser lige nu, hvor 
det også handler om lærernes arbejdstid. Lad 
os se om nogle år, når det hele falder til ro, 
og flere kommuner får indgået nogle aftaler 
med lærerne om at få det til at fungere«, siger 
han og fremhæver, at beslutningen om at  
sætte i hvert fald nogle penge af til at efter- og 
videreuddanne lærerne er den rette:

»I Norge har man faktisk haft stor suc-
ces med sit kundskabsløfte til lærerne. Det 
er så indført i samarbejde med lærerne, og 
de har også bidraget lidt til finansieringen 
selv, men det har haft en vældig god ef-
fekt – også på lærernes stolthed og status«, 
fremhæver han. 
kra@dlf.org             

sbj@dlf.org
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KArEn rAvn Spørger       Bertil ÖstBerg, folkpartiet, SvArEr: 

Den svenske viceundervisningsminister Bertil Östberg erkender, at muligheden for at trække profit ud af 
skoledrift har haft negative effekter, men regeringen vil ikke afskaffe det frie valg. I stedet skal dygtige lærere 
lokkes til problemskolerne med klækkelige lønstigninger.

»De bedste lærere skal  
have den bedste løn«

  Jeg har interviewet dig for seks år siden, 
hvor du fortalte om intentionerne bag ønsket 
om flere friskoler uden forældrebetaling. Si-
den har vi set de svenske pisa-resultater 
rasle ned, og John Bauer-koncernen er gået 
konkurs og efterlod tusindvis af elever uden 
skole. Hvorfor er det fortsat muligt at trække 
profit ud af skattefinansierede friskoler?  
 »Man kan diskutere, hvor stor effekt frisko-
leloven har haft på Pisa-resultaterne. Men 
vi har set de negative effekter af mulighe-
den for at udtage profit i form af kortsig-
tede beslutninger ud fra et profitmotiv«, 
erkender Bertil Östberg, der fra 2006 til 
valget den 14. september i år har været 
statssekretær for uddannelsesminister Jan 
Björklund fra det liberale Folkpartiet. Stats-
sekretæren er politisk udpeget topembeds-
mand. En slags viceminister fra samme 

parti som ministeren, der går af sammen 
med ministeren. 
 »Hvis man skal drive friskole, så skal man 
have et langsigtet ejeransvar – sagt klart så 
vil vi ikke have risikokapitalister til at drive 
skoler i fire-fem år og så sælge. Og så har vi 
ændret reglerne, så meddelelsesbeskyttelsen, 
som giver offentligt ansatte ret til at gå til for 
eksempel aviserne med oplysninger, også 
gælder ansatte på friskoler. vi har også 
strammet op, så friskolerne møder en hårdere 
inspektion. Og med de regler er vi enige med 
Socialdemokraterne og Miljöpartiet om, at så 
kan vi fortsat tillade firmaer at drive skoler«.

  I gik til valg med et krav om at føre styrin-
gen af skolen tilbage til staten. Hvad inde-
bærer det?
 »For det første konstaterer vi, at siden kom-
munerne overtog skolen, er resultaterne blevet 

ringere, og det har ikke mindst påvirket lærer-
nes status og løn negativt. Så først og frem-
mest vil vi have et stærkt statsligt ansvar for 
personalet, og vi vil føre ansvaret for resursetil-
delingen til skolerne tilbage til staten«.

  Men ifølge Lärarförbundet er der allerede i 
så høj grad statslig målstyring på skoler-
ne, at en afkommunalisering ikke vil be-
tyde andet, end at man skal konstruere et 
nyt lønudbetalingssystem for lærere …?
 »Det er sandt, at den statslige styring er øget 
siden 1990’ernes decentralisering og afbu-
reaukratisering. Dengang havde vi en meget 
almen og diffus læseplan for skolen, og siden 
har vi indført både en ny skolelov og en ny læ-
seplan med et tydeligt og centralt fastsat ind-
hold, klare kundskabskrav og karakterkriterier. 
Men vi mener, at staten skal have ansvaret for 
personalet og for lønfastsættelsen. Kommu-

foto: anders g. W
arne

tematiseret
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nerne er ikke lykkedes med at differentiere læ-
rerlønningerne, på trods af at det er aftalt i 
overenskomsten – i virkeligheden er lærerløn-
ningerne snarere blevet presset sammen si-
den da«, forklarer Bertil Östberg og siger:  
»vi vil give dygtige lærere højere løn. I forve-
jen har vi fra statens side etableret karriere-
muligheder for lærere i form af førstelærer- 
og lektorstillinger. 15.000 grundskolelærere 
er blevet førstelærere og får dermed 5.000 
svenske kroner mere om måneden – det an-
tal vil vi øge med yderligere 7.000, så over 
20 procent af grundskolelærerne får den løn. 
Derudover foreslår vi, at førstelærere på skoler 
med særligt store udfordringer kan få yderli-
gere 5.000 kroner. Det betyder altså, at læ-
rere på nogle af de mest udfordrede skoler 
kommer op på 40.000 kroner om måneden 
– det er en rigtig god løn! vi vil sende et sig-
nal om, at det er muligt at få en lønudvikling 
som lærer, og at de bedste lærere skal have 
bedre løn«, siger Bertil Östberg. Han påpeger, 
at søgningen til læreruddannelsen er begyndt 
at gå opad de seneste år, selvom det langtfra 
er nok til at løse lærermangelproblemet.

  efter offentliggørelsen af pisa 2012 ned-
satte Jan Björklund en international kom-
mission, som skulle have frie hænder til at 
sige også de ubekvemme sandheder om, 
hvad der er gået galt i svensk skole. Hvor-
for ville I ikke afvente kommissionen, før I 
ville indføre yderligere reformer?
 »Der er så store problemer i svensk skole, at vi 
ikke kan vente på en kommission. vi vil have 
en tiårig grundskole med skolestart i seksårs-
alderen. vi vil satse to milliarder ekstra på de 
yngste klasser, og vi sætter ind med et mate-
matikløft og et læseløft. Det er ting, der er så 
stærkt belæg for, at de simpelthen bør gøres. 
Af måske mere kontroversielle ting indfører vi 
tidligere mål for læsning i 1. klasse og karakte-
rer fra 4. klasse. vi har haft en hjerneforsker, 
professor Martin Ingvar, til at se på området, 
og han har konkluderet, at der mangler evalu-
eringskultur i den svenske skole«. 

   Det er vel muligt, at OeCD-kommissionen vil 
fortælle jer, at der er nogle af de reformer, I 
har gennemført, som I ikke burde have gen-
nemført. er der noget, I har fortrudt?
 »nej … men der er måske nogle ting, vi burde 
have gjort tidligere. Men vi har holdt et højt 
reformtempo«.

   For højt?
 »vi får jo kritik for, både at der sker for meget, 
og at der sker for lidt. Men forandringer tager 

tid. vi fik regeringsmagten i 2006 og fik først 
indført nye læseplaner i 2011. Men der er jo 
også en værdi i, at alle kommer til orde un-
dervejs … Men mit billede er, at vi har gjort 
tingene i en rimelig takt«.

   er der noget, vi i Danmark kan lære af Sve-
rige og de erfaringer, I har draget af blandt 
andet de faldende pisa-resultater?
 »Hvis man kigger på årsagerne, så skete der 
det i Sverige i 1990’erne samtidig med kom-
munaliseringen, at der var nogle spørgsmål, 
der fik for lidt opmærksomhed. Der var nogle 
trends, blandt andet blev lærerkompeten-
cerne nedtonet. Der blev lagt for lidt vægt på 
fagkundskab, med det resultat at mange ele-
ver i dag bliver undervist af matematiklærere, 
der ikke er faguddannede, og som måske i 
værste fald hadede matematik, da de selv gik 
i skole. vi havde en alt for diffus læreplan, og 
ønsket om, at undervisningen skulle tage ud-
gangspunkt i den enkelte elev, blev i endnu 
højere grad i Sverige end i andre lande til, at 
eleverne kom til at sidde på egen hånd og 
løse opgaverne. Man kan se i blandt andet 
Timss-undersøgelserne, at svenske lektioner 
er anderledes med en alt for passiv lærerrolle. 
Samtidig kom den faldende interesse for læ-
rerfaget. Det blev mindre attraktivt, og det 
var nogle andre studerende, der blev opta-
get«. 

kra@dlf.org    

Efter valget

Folkeskolen har forsøgt at få et inter-
view med den tidligere socialdemokrati-
ske skoleminister, Ibrahim Baylan, som 
i dag er ordfører for partiet på skoleom-
rådet. De svenske socialdemokrater blev 
det største parti ved det svenske valg 
14. september. Ibrahim Baylan har afvist 
at lade sig interviewe med henvisning til 
den uafklarede parlamentariske situa-
tion, der var i Sverige, da dette nummer 
af Folkeskolen gik i trykken. vi har derfor 
valgt at bringe interviewet med Bertil 
Östberg, Folkpartiet. Han har siden 
2006 været viceundervisningsminister 
i den netop afgåede regering, der var 
ledet af Frederik reinfeldt.

Delegeretmøde 2014
Indkaldelse til delegeretmøde i 

Lærernes a-kasse.

Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved
til ordinært delegeretmøde.

Onsdag den 19. november 2014 
kl. 15.00 – 20.00

i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

Foreløbig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af dirigent
2. Fastsættelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2013
5. Orientering om budget 2015
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af hovedbestyrelse
9. Valg af suppleanter til de almindelige 
 medlemmer af hovedbestyrelsen
10. Valg af revisorer
11.  Valg af revisorsuppleanter
12.  Eventuelt

Gordon Ørskov Madsen, Formand 
Frank A. Jørgensen, Sekretariatschef

Oplev teater med tilhørende 
workshop og/eller undervisnings-
materiale på netop din skole. 
Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor 
du kan finde meget mere information om vores 
nye initiativ “Scenekunst og undervisning”. 

Scan Koden

Teatercentrum er danmarks officielle kompetencecenter for 
udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge.  
Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Tlf: 3530 4400
www.teatercentrum.dk

ScenekunST på din Skole?
- så nemt er det ...
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fotograferet

V æ r k s t e d s h u m o r
»Da Gud ikke kunne være over-

alt, skabte han sløjdlærere« 
står der på en seddel, som 

Lucca  har hængt op i sløjd- og 
cykelværkstedet. Hun er en af 
to piger på det 13 mand store 

cykelhold.

» d e n  e r  s V æ r  
a t  s t y r e «

Anton von Scholten er lige 
kørt ind i glasdøren. Den holdt. 
Idemanden til projektet, Lene 
Wagner fra Furesø Kommune, 

hjælper ham.  

s k æ V e  c y k l e r
Jørgen Doctor er sløjdlærer.  

Det er tredje gang, han er med 
på cykelprojektet. 

Selvbyg er velbyg 
6.-klasserne på Lyngholmskolen har i tre uger cykelprojekt, hvor 
de blandt andet får mulighed for at bygge deres egne cykler. 
Furesø Kommune har udviklet undervisningsforløbet »Folke-
skolen cykler« med udgangspunkt i skolereformen. Find link til 
undervisningsmaterialet ved denne artikel på folkeskolen.dk  

Foto: bO TOrNvIg  •  teKSt: MArIA beCHer TrIer
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c y k e l h j æ l p  f o r u d e
Shivan Lal fra 6.a har valgt  

at bygge cykler i projektugen; 
»fordi jeg gerne vil lære det,  
og fordi jeg vil hjælpe familie  

og venner«. 

m a n g l e r  e n  
u n b r a k o n ø g l e

Hans Jørgen Boye Pedersen  
er ekstra hjælp i klassen – fra 
cykelstalden.dk. Han venter på 

en unbrakonøgle, så han  
kan hjælpe med at  

stramme styret. 

k l a r ,  p a r a t ,  s t a r t
tre drenge har bygget  

siddecyklen færdig samme dag. 
Cyklen styres ved at rykke  

vægten i sædet. 
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Min datter Berit på 32, der er lærer på Frede-
riksberg, blev meget tavs i telefonen, da jeg 
fortalte hende, at jeg havde sagt mit lærerjob 
op efter 37 år i folkeskolen! Jeg tror også, at 
hun blev ked af det.  

»Reformen tager det dårligste fra den sorte skole og det dårligste fra den kulørte skole«, skriver lærer Erik 
Schmidt i denne kronik. I år valgte han at sige op som folkeskolelærer efter 37 år. Han spår snarlige ændringer 

og kommer med råd til de kolleger, der skal kæmpe med reform og arbejdstidslov.

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Nogen skal ville noget 
med nogen

KRoniK
Af Erik Schmidt  
rEdAktør 
 
 

Selv var jeg glad for at have sagt op, idet 
jeg tænkte på alt det, jeg slap for, med den 
modsætningsfyldte skolereform fra 2013 og 
den brutale og arbitrære arbejdstidslov.  

Jeg havde ellers besluttet mig for at tage 
et år eller to ad gangen med alt det system-
baserede nye. Målstyring af undervisningen, 
anonymisering af klasselæreren, diffus sam-
menblanding af skolepædagogik og fritidspæ-
dagogik og mere fleksiflydekit som svar på 
inklusionsproblematikken. 

Men en ny, ung skoleleder gav mig en tjenst-
lig advarsel angiveligt på grund af forkerte hold-
ninger. Så var der ingen vej udenom. Lærere 
skal kunne tænke frit og tale frit, hvis vi står 
fast på demokrati og udvikling. Jeg sagde op.

Nogle tror, det handler om 
angst for det nye og fremmede, 
når man ikke er begejstret for 
»fremskridtet«. Ikke for mit 
vedkommende. Sagen er, at et 
fremskridt kan være et forklædt 
tilbageskridt. Reformen giver 
ikke plads til den ligefremme 
samtale, den lille og den store 
fortælling, den stille modning.  
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Til lidenskabsløse instrumenter for policy-
makere, der gennem kommissærer udstikker 
kompetence- og færdighedsmål. Kvadratisch, 
praktisch, gut! Det pædagogiske forhold er 
noget helt andet spændstigt, intimt, magisk.  
Det er forholdet mellem lærer, elev og stof.  

Det er fuldstændig glemt i den offentlige 
debat. Hvorfor? Fordi debatten bliver ført i 
lukkede systemer af kompetente uvidende, og 
fordi den egentlige pædagogiske debat er fra-
værende. Pædagogikken er taget fra lærerne.  
Vores fag og vores sprog er taget fra os.

Derfor holder det ikke
Eleverne kan på lang afstand afkode, om en 
lærer vil dem noget, om han tror på fremti-
den og nytten af undervisning, eller om han 
blot er et instrument for en policy, en matrix, 
et marked, et KL-mål eller et system. Derfor 
holder det ikke.  

»Hvorfor bliver du ked af det, når jeg siger, 
at jeg har sagt mit arbejde op?« spurgte jeg.

I den anden ende af røret var der grød i 
stemmen.

»Det er fordi … så har vi ikke det sammen 
mere! Og det er også, fordi det er et signal om, 
at den type lærer, du har været, er på vej ud«.  

Det nye er ikke godt, og det gode er ikke 
nyt!

Så hvad skal vi stille op med dette mis-
foster af en skolereform, denne plumpe og 
mekanistiske arbejdstidslov, denne afgrunds-
dybe mistillid, som lockouten har efterladt, 
og denne fremturen med, at ledelse er ledelse 
uanset fag, og lærerne skal holde op med 
deres brok og deres pis! Hvad stiller man op, 
når fornuften er gået under!

Selv har jeg valgt den nemme 
løsning. Det er blevet nemmere 
at stå uden for skolen og kriti-
sere den, end det er at være in-
den for. Men hvis man nu ikke 
har udsigt til andet job end 
lærerjobbet? Hvis man vælger 
den svære løsning?

Påvis fejl – kæmp for faget
Lad os være optimistiske. Jeg har nogle bud. 

1) De fleste indbyggede modsætninger i 
skolereformen vil formentlig skabe så megen 
ineffektivitet og uro i skolen, at der i løbet af 

få år vil opstå et politisk pres for at skabe en 
mere pædagogisk, dialogisk og organisk ram-
me om skolens dagligdag. Påvis fejl, mangler 
og uløselige modsætninger! Skab små oaser af 
vellykket undervisning!

2) Allerede nu er mange politikere begyndt 
at snakke om, at arbejdstidsloven er for rigid.  
På de fleste moderne arbejdspladser indretter 
man sig mere fleksibelt og pragmatisk, siger 
de. Derfor vil der i løbet af ganske få år blive 
indgået aftaler med lærerne igen. Men der 
skal mases på, og man skal holde sammen – 
også om fagforeningen.

3) Man kan ikke være lærer uden at ville 
noget med eleverne. Man kan ikke være en 
god lærer uden at gå op i sit fag og uden at 
skabe kontakt med hver enkelt elev og have 
fornemmelse for fællesskabets muligheder.  
Derfor skal man kæmpe for sit fag, for bedre 
arbejdsforhold, for den gode undervisning og 
det gode liv! Lav en uformel 2030-plan! Både 
en personlig og en skole- og fagpolitisk plan.  
Dyrk også det aktuelle, det spontane, det 
lokale, det sanselige, det nærværende. Er det 
målstyring? Måske ikke, men formålsparagraf-
fen er bredere end den.

4) Kontraktstyringen af skolelederne må af-
skaffes. Den er ensidig og har kun skabt stress 
og strid med medarbejderne. New Public Man-
agement og Lean-arrangementer er gået over 
gevind og må afløses af en langt mere tillidsba-
seret og decentraliseret forvaltning og ledelse, 
der giver medarbejderne mere ansvar.

5) Skolens bygninger er alt for ringe, og 
det er undervisningsmidlerne også. Der må 
gøres noget radikalt. Nye samarbejdsprojekter 
og finansieringskonstruktioner må prøves. 

»Hvilken lærertype har jeg været?« spurgte 
jeg Berit, der er en nærværende, alsidig og 
ambitiøs ung lærer.

Hendes svar var tankevækkende.
»Den type lærer, der har ro nok i sig selv 

til at stole på egne erfaringer og egen faglig-
hed og insistere på den!«  

Erik Schmidt er nu redaktør af LærerBladet, som 
udgives af Odense Lærerforening. Han er leder af 
forlaget Fjordager, næstformand i tænketanken 
Sophia, mangeårig lærer og grundlægger af Det 
alternative Sorø-møde (2005-2010).

Og den tager ikke højde for, hvordan 
danske børn er værensmæssigt, kulturelt og 
socialt. Den tager det dårligste fra den sorte 
skole og det dårligste fra den kulørte skole.  
Altså et tilbageskridt. At kæde den sammen 
med lærernes tjenestetidsforhandlinger er 
desuden udtryk for en sjældent set kynisme 
hos Socialdemokraterne.  

Nu foreslår partiet Venstre, at eleverne i 
folkeskolen oftere skal testes i dansk og mate-
matik. Så ved vi da, hvor vi har Venstre!  

Lærere skal ikke gøres til tandhjul
Nej, det er snarere værdighedstabet og 
forlegenheden ved ikke at kunne gøre tingene 
godt nok, at svigte eleverne i »det pædagogi-
ske forhold« og dybest set ikke at kunne leve 
op til sin egen etik og sit eget lærerideal, der 
skaber distancen til »det nye«.  

Ikke alt nyt er godt. Bare tænk på callcen-
tre, cookies, netpoker, social dumping, bil-
køer, øl i plasticflasker, teknomusik, hjemme-
røverier og »Paradise Hotel«. Nogen skal ville 
noget med nogen, og markedet vil principielt 
ikke noget med os ud over at skabe nye sur-
rogatagtige behov og prakke os nye forbrugs-
varer på. Det holder jo ikke i skolen. Vi må 
have noget, vi kan leve op til. Nogen må ville 
noget med os. Oplysning, vilje og kærlighed.  
Lærere skal ikke gøres til tandhjul i et system.  
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}  Kommentarer til »Konkurren-
cestatsforfatter: Sam-
fundsændringer har gjort en 
succesfuld skole til fiasko«

Pernille Kepler:
»… Hvordan ved forfatteren, hvad 
samfundet forventer? Jeg ved, at 
i de omtalte ti år har politikerne 
stillet større og større krav til in-
klusion. Jeg ved, at i de omtalte 
ti år plus tre har jeg skullet levere 
flere og flere undervisningstimer 
per uge (fra 20/21 til 24/25 om 
ugen med en stigende mængde 
øvrige opgaver) …«.

Jens Rasch: 
»… Så det kan være ret nemt at 
afgøre i en national test i matema-
tik, om resultatet er bedre i år end 
sidste år. Det er et af de store mål-
bare succeskriterier for politikerne 
på, om reformen virker. Det viser jo 
sådan set ikke, om det er de flere 
timer, de effektive/ambitiøse lære-
re, mere konkrete læringsmål, den 
mere bevægelse, den understøt-
tende ’lektiehjælp’ og så videre, 
der virker, hvis resultaterne bliver 
gode, og tilsvarende hvilke der skal 
væk, hvis det ikke virker!«

Niels Jakob Pasgaard: 
»Hvis det er sandt, at ’den skat-
teydende del af befolkningen vil 
for en stor del ikke finde sig i, at 
nogen aldrig bliver en del af den 
gruppe, der bidrager’, bør skolen 
vel i højere grad fokusere på at 
opdrage den fremtidige skat-
teydende del af befolkningen til 
at ville tage ansvar for dem, der 
ikke kan bidrage ...?«

Niels Christian Sauer: 
»Jamen altså, Ove Kaj Pedersen: 
Det virker jo ikke! Lærerne vil 
gerne indfri de høje ambitioner, 
men den reform, du her taler 
dunder til lærerne om, at de bare 
har at acceptere, virker ikke …«. 
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 Vi skal have  
lavet om på, at 
politikerne ikke 
selv tager det  
politiske ansvar. 
Det gør vi ikke 
ved at snakke til 
politikerne, men 
ved at snakke 
med politikerne.

Initiativerne er ikke et knæfald for konkur-
rencestatsdagsordenen – tværtimod.

Vi har i de seneste år oplevet, at politi-
kerne i markant grad har overladt politikud-
viklingen til økonomisk funderede embeds-
mænd. Hele folkeskolereformen var som 
bekendt beskrevet i detaljer i »18. oktober-
papiret«, der var udarbejdet af embedsmænd 
i Finansministeriet og Ministeriet for Børn og 
Undervisning. Det var sket, uden at partier-
nes uddannelsesudvalg på nogen måde var 
inddraget. Ja, end ikke uddannelsesordfører-
ne fra partierne havde kendskab til papiret. 

Vi skal have lavet om på, at politikerne 
ikke selv tager det politiske ansvar. Det gør vi 
ikke ved at snakke til politikerne, men ved at 
snakke med politikerne.

Jeg vil gerne snakke resurser og kvalitet i 
folkeskolen med politikere fra Venstre og alle 
andre partier. Kvalitet handler ikke mindst 
om spørgsmålet: Hvorfor holder vi skole? Og 
resurser handler ikke mindst om skolernes 
mulighed for at løfte opgaven.

På det radikale landsmøde uddelte vi 
folderen »Hvorfor holder vi skole?«. Du kan 
finde den på dlf.org/rvlm14 sammen med 
de øvrige materialer, som vi havde med til 
Nyborg. Her rejser vi temaerne »Lærer vi for 
livet eller for næste test?«, »Fællesskab eller 
niveaudeling« og »Dialog om skolernes mulig-
hed for at løse opgaven«.

Disse og andre vigtige temaer skal vi snak-
ke med politikerne om. Det er ikke nok, at vi 
snakker med os selv og dem, vi er enige med. 
Derfor holder vi konference med Venstre, 
deltager i det radikale landsmøde og inviterer 
til samarbejde med Socialdemokraterne. 

Torsdag den 25. september har Danmarks 
Lærerforening sammen med Venstre inviteret 
til konference i Fællessalen på Christiansborg. 
Konferencen har titlen »Resurser og kvalitet i 
folkeskolen«. Den 20. og 21. september deltog 
Danmarks Lærerforening med en stand på De 
Radikales landsmøde, og den 20. september 
uddelte vi foldere på Socialdemokraternes 
kongres med en opfordring til samarbejde.

For nogle er det provokerende, at vi op-
fordrer til samarbejde med den regering, der 
tilsidesatte ethvert samarbejde for halvandet 
år siden, ligesom folkeskolen.dk’s omtale af 
samarbejdet med Venstre hurtigt affødte de-
bat på nettet. 

DLF vil snakke 
resurser og kvalitet 
med alle partier

X
X

} X

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

}  Blog: Inden vi sælger vores 
børn til Google

Kristian Nøhr Jensen:
»… Året var 1999. Jeg gik i gym-
nasiet. Jeg blev af en kammerat 
introduceret til gmail og fandt 
hurtigt ud af, at det var smart. 
Jeg tænkte ikke nærmere over, 
hvad det kunne få af konsekven-
ser for mit videre liv, og accepte-
rede deres betingelser uden så 
meget som at scrolle til bunden. 
Den dag solgte jeg min sjæl til 
Google.
I dag er jeg fanget, Google ved alt 
om mig. Mine indkøb, mine inte-
resser, mine venner og bekendte, 
mine til tiden ulovlige internet-
vaner og så videre, og så videre. 
Kort sagt: Alt …
Du skal danne dine elever, så de 
kan træffe velovervejede valg ... 
Du skal lære dine elever, at i nogle 
sammenhænge er det måske 
smart at være anonym …«.

Thomas Skovgaard:
»Det er tydeligt og direkte formu-
leret i betingelserne for Google 
Apps for Education, at brugernes 
data A) er brugernes og B) ikke 
anvendes i andre øjemed end de 
af kunden præciserede i aftalen.
Eleverne skal lære, at det er 
noget andet, hvis de vælger se-
nere at oprette en privat Google-
konto«.

Steen Jacobsen:
»… Problemet er, at de konstant 
bruger dine netvaner til at for-
bedre deres profileringsværktøjer. 
Dette betyder, at selv om G-Edu 
måske ikke i sig selv giver bru-
geren yderligere reklamer, så er 
brugen af G-Edu med til, at vi 
alle sammen bliver snøret mere 
og mere ind i Googles reklame-
netværk, bare igennem andre 
aktioner …«.
 

DLF mener
Af AnDErS BOnDO cHrIStEnSEn 
fOrMAnD fOr DLf  
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Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Nyt NavN – IGeN!
Særundervisning, specialundervisning, 
lektiecafe. Man kalder det noget nyt, men ser 
man på Norge, er det stadig de svageste 10-20 
procent, som ikke kan følge med (citatnyhed 
på folkeskolen.dk 14. august, redaktionen). Og 
det er i grunden ikke så underligt. Største-
delen har ikke behov for den slags hjælp, 
ud over hvad hjemmet kan give. Det er de 
svageste, som har brug for hjælpen, navnlig 
nu hvor de er inkluderede. Den hjælp har 
de ingen udsigt til at få, hvis man anvender 
linjefagsuddannede. Kun hvis man bruger læ-
rerne, som blev overflødiggjort ved nedlæg-
gelsen af specialskolerne. 

Man begår nu den grove fejl at lægge al 
skyld på lærernes uddannelse. Man tror, at 
hvis lærere kun underviser i linjefag, så vil 
eleverne blive klogere. 

Fra 1. til og med 5. klasse er specialuddan-
nelse ganske overflødig. Der gælder det om 
at kunne tale med børnene og møde dem 
»hvor de er«. En linjefagsuddannet vil ofte 

tale hen over hovedet på eleverne. Måske vil 
pædagogerne rette en smule op på miséren. 
Deres uddannelse sigter imod at kunne tale 
med deres elever og møde dem, hvor de er. 
Man skal ikke forestille sig, at eleverne bliver 
uendelig meget klogere af, at lærerne får en 
længere uddannelse. Det vil kun gavne i de 
ældste klasser om overhovedet.
Forkortet af redaktionen

 Man begår  
nu den grove fejl 
at lægge al skyld 
på lærernes  
uddannelse.

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 
1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til  
at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 18 skal være  
redaktionen i hænde senest onsdag den 8. oktober klokken 9.00.

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

}  Åbent brev til skolebesty-
relsen (på en for mig ukendt 
skole i Danmark)

Cecilia Fava: 
»… I skriver i jeres nyligt udsendte 
referat, at: ’Skolebestyrelsen 
opfordrer lærerrepræsentanterne 
til ikke at videreformidle negativ 
omtale af reformen over for ele-
verne’. Jeg stiller mig undrende 
over for denne opfordring. Lærere 
er i min optik rollemodeller i deres 
professionelle virke … 
Lærere skal selvfølgelig ikke in-
doktrinere – hverken politisk eller 
religiøst. Men en åben, nuanceret 
debatkultur med plads til diversi-
tet, hvor den enkelte deltager kan 
bidrage til fællesskabet med ar-
gumenter, politiske referencer og 
egne erfaringer, skal der vel være 
plads til i vores fælles skole – i 
hvert fald så længe formålspara-
graffen endnu ikke er ændret …«.

 KONFERENCE
2. december 2014 på Nyborg Strand

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.SOCIALSTYRELSEN.DK/VISO
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Næstved er en lille by, når det handler om at 
støde på nogen, man kender. Da Stigna Juul Si-
monsen som teenager stod i byens Block buster, 
var det derfor heller ikke sjældent, at hun 
udlejede film og solgte chokolade til sine gamle 
lærere fra folkeskolen. Et par gange var hendes 
tidligere klasselærer Gitte Kragh også forbi. I 

7. klasse havde Stigna betroet Gitte, at noget 
derhjemme gjorde hende vred og ked af det. 

»Men jeg blev ofte i tvivl om det hele, og 
det er åbenbart meget almindeligt for børn af 
alkoholikere«, fortæller Stigna Juul Simonsen, 
der i dag er 29 år og læser til sygeplejerske. 
Derfor føltes det også befriende, da hun sid-
ste sommer igen stødte på sin klasselærer fra 
Herlufmagle Skole, og Gitte spurgte, hvordan 
det gik med hendes far. Tilfældigt var de 
mødt op til samme udendørs yogatime på en 
eng i Næstved.   

»Dér fik jeg igen bekræftet, at det hele 
ikke bare er noget, der har foregået i mit 
hoved. Men når man derhjemme altid får at 
vide: Nej, far er ikke fuld, selvom han står og 
smadrer noget, ja, så er det svært at vide«, 
siger Stigna, hvis far har drukket hele hendes 
barndom og stadig gør det, mens moderen 
benægter det. 

 Stigna har været tilknyttet organisatio nen 
Tuba siden januar 2013. Først gik hun selv i 
terapi, nu er hun ambassadør for rådgivnin-
gen. 

TeksT Lise Frank

foTo Bo Tornvig

Da Stigna (til højre) gik 
i 7. klasse, var Gitte (til 
venstre) den lærer, der gav 
hende selvtilliden til at 
tage afstand fra faderens 
alkoholmisbrug. I dag, 15 
år senere, er de helt tilfæl-
digt begyndt på samme 
yogahold i Næstved.  

Gitte gav Stigna tro på  
et liv uden en fuld far

Med 15 års mellemrum – første gang 
i 7. klasse og siden til en yogatime i 
det fri – var lærer Gitte Kragh den 
person, som Stigna turde betro sig til 
om sin alkoholiserede far. 

rapporteret
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Hun er en af de blot seks procent unge, 
der har talt med en lærer eller pædagog, før 
de tog kontakt til Tuba. Det er i organisatio-
nens øjne meget få, når man tænker på, at 
der sidder tæt på to elever i hver klasse, der 
skal hjem til en fuld forælder.

Den daglige dosis
På køkkenbordet i Stignas hjem ligger to 
dagbøger fra hendes skoletid i 90’erne. Gitte 
bladrer forsigtigt i dem og mindes Stigna, 
som hun kendte hende i 7. klasse. Forsiderne 
er omhyggeligt dekoreret med klip fra tidens 
ungdomsblade. Rød læbestift, parfume og 
et glas med blanke isterninger. De æstetiske 
valg har Stigna selv truffet, men dagbøgerne 
var ikke hendes personlige projekt. Det var 
Gitte Kragh, der indførte dagbogsskrivning i 
danskundervisningen fra 7. klasse. Ved hver 
times afslutning bad hun alle skrive lidt under 
en overskrift, der kunne variere: »Hvad kan 
gøre dig vred?« eller »Hvor ser du dig selv om 
ti år?« Om aftenen læste og kommenterede 
Gitte kort, hvad eleverne havde på hjerte, og 
klassen blev enig om at kalde dagbogsøvel-
serne for DDD – den daglige dosis.   

»Jeg er stensikker på, at de lærte mig at 
åbne op. Jeg kan jo læse, at jeg skrev, når jeg 
havde det dårligt. Når Gitte så har skrevet 
en kommentar tilbage, så har jeg vidst, at én 
har hørt efter og taget det for gode varer«, 
siger Stigna og understreger vigtigheden af, at 
dagbogen ikke var som en kontaktbog, hen-
des forældre skulle læse og underskrive. En 
onsdag i 1999 skriver hun for eksempel: »Det 
går faktisk rigtig godt bortset fra med min far 
og mor og lillebror«, hvortil Gitte svarer, at 
det er dejligt, at hun er så ærlig. Det må hun 
endelig blive ved med.

»Det gør en kæmpe forskel at blive hørt, 
og det tror jeg, at mange andre, som er vok-
set op som jeg, ville sige«, tilføjer Stigna. Hvis 
ikke det havde været for Gittes måde at være 
lærer på, er hun ikke sikker på, at hun nogen-
sinde ville være blevet i stand til at bryde ud 
af familien og skabe sit eget liv. 

kan være rigtigt bare at lytte
Gitte er rørt over at se dagbøgerne, som 
Stigna har gemt de sidste 15 år. »Jeg får sådan 
en følelse af, at det her liv og det her job giver 
så meget mening. En ting er jo, at man lærer 
børn en hel masse fagligt, men at være med 
til at ændre et barns liv, det er vel det, man 
dybest set ønsker allermest«, siger hun og er 
overrasket over, hvor lidt der åbenbart skal til 
for at gøre en forskel. 

»I dag er man jo hurtigere med at foretage 
underretninger, og som AKT-lærer (adfærd, 
kontakt, trivsel) foretager jeg dem også. Jeg 
har også oplevet, at børn bliver fjernet. Men 
det er sjældent at opleve at høre den fortsatte 
historie. Det er interessant at høre Stigna for-
tælle, at det i hendes tilfælde var rigtigt bare 
at lytte«, siger Gitte.

Stigna tager ordet:  
»Men det er netop Tubas pointe. Det hand-

ler ikke nødvendigvis om, at man gør alt mu-
ligt og kontakter kommunen. Det vigtige er, at 
man viser, at man er der, og lytter«. 

Set i bakspejlet er Stigna også glad for, 
at hun og hendes to år yngre bror undgik at 
blive fjernet hjemmefra dengang. 

»Det ville have gjort rigtig meget galt, hvis 
jeg var blevet hevet ud af min familie på det 
tidspunkt. Men den opmærksomhed, en læ-
rer kan give en, vil spire hen ad vejen og be-
tyde, at man kan gøre noget selv, når man er 
moden nok til at tage sig af det«, siger Stigna.  

 Den store pædagogiske plan med dag-
bogsskrivningen husker Gitte imidlertid ikke 
klart. 

»Jeg har nok bare følt, at der skulle være 
et sted, hvor man fik mulighed for at fortælle 
om tingene, og hvor man blev mødt og hørt. 
Som jeg husker det, var det en ret spontan 
ting hver gang. Det kan sagtens være, at jeg 
har set et eller andet hos én i klassen og 
tænkt: Jamen så bliver det temaet i dag«. 

alkoholmisbrug foregår i alle lag
Gitte Kragh husker Stigna som en stille pige. 
Men nu kom hun også fra en meget lille skole, 
hvor de kun var otte i klassen, til Herlufmagle 
Skole i 7. klasse, hvor der var to parallelklas-
ser og mange unge at forholde sig til.  

Det handler ikke 
nødvendigvis om,  
at man gør alt muligt 
og kontakter kom-
munen. Det vigtige 
er, at man viser, at 
man er der, og lytter.
stigna Juul simonsen

  Tuba tilbyder dagskurser, supervision og sparring 
til skolens fagprofessionelle og oplæg i folkeskole-
klasser. 

  Tuba står for Terapi og rådgivning til Unge, der er 
Børn af Alkoholmisbrugere. Unge mellem 14 og 35 
år kan her få gratis, anonym og professionel hjælp til 
deres problemer efter en opvækst i en familie med 
alkoholproblemer.

  Tuba hjælper cirka 4.000 unge om året i sine 13 
afdelinger rundtom i landet. Organisationen har 
eksisteret siden 1997 og er finansieret af stat, kom-
muner, private donorer og fonde.

  Du kan tilmelde dig Tubas nyhedsbrev på tuba.dk

om Tuba

Gitte Kragh har været lærer i snart 40 år. Det er først for 
nylig, at hun er begyndt at få feedback fra eleverne. Det 
skyldes Facebook, mener hun.     

  Dette efterår sætter organisationen Tuba fokus på 
blandt andre læreres indflydelse på børn af alkoholi-
kere med mottoet »Det kræver kun en enkelt voksen 
at ændre et barns liv«. Det er i den anledning, at 
Folkeskolen har arrangeret et møde med Stigna og 
Gitte i Næstved.

kampagne i efteråret

141965 p28-31_FS1614_TUBA.indd   29 22/09/14   10.14



30 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 4

»Jeg tænkte, at du var stille og meget or-
dentlig. Men det var ikke noget med, at du 
kom i skole og så forkert eller forsømt ud«, 
siger Gitte og smiler til Stigna.      

»Min mor gjorde også meget ud af, at 
alting så ordentligt ud udadtil. Der var aldrig 
en finger at sætte på noget. Vi boede langt 
ude på landet i Tybjerg Lille, hvor vi havde 
fire naboer. En af dem vidste godt, at min 
far drak, og hun hjalp mig også lidt i teen-
ageårene. Hun kørte lidt for mig og sådan«, 
forklarer Stigna. 

Stignas far deltog aldrig i forældresam-
talerne på skolen, men Gitte husker, at hun 
havde en mistanke om, at Stignas mor måske 
ikke havde det så godt. »Hun var dog hurtig til 
at afværge, at der skulle være sket noget, og 
jeg husker også følelsen af, at det nok bare er 
mig, der tager fejl«, siger Gitte. Hun fortæller 
videre, hvordan der på Holsted Skole, hvor 
hun arbejder i dag, er mange pæne familier. 
Men også her foregår der ting, som folk ikke 
vil tro på. »Alkoholmisbrug foregår jo i alle 
lag. Man har en forestilling om, at det ser ud 
på én måde, men det gør det ikke«, siger hun.  

Den overraskende sætning
Stigna er også tit blevet spurgt om, hvordan 
man spotter en som hende, der er vokset op 
med et alkoholmisbrug i familien. Men der er 
ingen standardindikator, mener hun. 

»Man kan være udadreagerende, men 
også virke helt normal, hvilket jeg nok gjorde 
i folkeskolen. Jeg var alt for perfektionistisk, 
selvfølgelig. Men der er så mange forskellige 
afskygninger, at det ikke giver mening at kigge 
efter én ting«. 

»I dag kan man sjældent heller se det på 
børnenes tøj eller manglende bad som før i ti-
den«, tilføjer Gitte, der har været lærer i snart 

40 år. I stedet bør man lytte efter den »over-
raskende sætning«, mener hun. I sit arbejde 
som AKT-lærer har hun i dag mange samtaler 
med elever, der kan føle sig trykket på grund 
af nogle hændelser i den nærmeste familie, 
som skolen ikke kender til.   

»For nylig var der en dreng, der fortalte, 
at han havde været til konfirmation i week-
enden. ’Det gik fint. Men det var bare ikke så 
sjovt, da min mor lagde hovedet ned i des-
serten’. Han prøvede at servere det lidt sjovt, 
men det lignede ham ikke at sige sådan, og 
det viste sig jo at være ret alvorligt«.

Før fulde fædre blev noget forkert
Stigna fortæller, hvordan hun som voksen har 
kunnet bearbejde sin opvækst, fordi hun fik 
åbnet op allerede i folkeskolen. 

»Der var fokus på det i folkeskolen på en 
måde, så jeg fandt ud af, at det ikke er nor-
malt, at ens forældre drikker. Vi havde for ek-
sempel en tidligere stofmisbruger ude at for-
tælle, kan jeg huske. Jeg troede jo, at det bare 
var sådan, det var, for min venindes far drak 
også rigtig meget. Og det samme i en af de 
andres familier«, siger Stigna, der havde svært 
ved at få rigtig gode veninder i skoletiden. 

 »Jeg havde lavt selvværd, hvis overhove-
det noget, og da jeg lærte alkohol at kende 
som 13-14-årig, så drak jeg også selv alt for 
meget. Der har været en del tilfælde, hvor 
min mor har truet med at flytte fra min far, 
når han blev for voldsom, men det er aldrig 
blevet til noget«, fortæller hun. Der gik også 
mange år, før Stigna kunne løsrive sig fra 
familien. Da hun på opfordring af sin nuvæ-
rende mand som 21-årig begyndte hos en 
psykolog, tog hun første skridt. I dag ser hun 
kun sin farmor og lillebror indimellem. Hun 
holdt op med at se sin far, da hun selv blev 
mor og ikke kunne acceptere, at faren drak, 
når han skulle være sammen med hendes 
etårige datter.  

»Min mor har fået den valgmulighed, at 
hun kunne se os uden min far, men det har 
hun takket nej til, fordi hun stadig nægter, at 
min far har alkoholproblemer«. 

»Man må kunne tage vreden«
I Tubas pjece »Sådan hjælper du børn i alko-
holfamilier« til lærere og pædagoger under-
streges det, at tid og tålmodighed er vigtigt, 
hvis man vil hjælpe et barn i en vanskelig 
situation. »Du hverken kan eller skal ’løse’ no-
get nu og her, så forsøg ikke at komme med 
løsninger eller slutninger. Fortæl i stedet, 
hvad du ser og tænker: Jeg kan se, at du er 

bekymret for din far, er det rigtigt?« foreslår 
Tuba, at man spørger.   

For Gitte Kragh, der som AKT-lærer ofte 
lytter til udsatte elevers beretninger hjem-
mefra, er det vanskeligste ikke samtalen med 
barnet, men den efterfølgende kontakt til 
forældrene.  

»Man udsætter jo sig selv for en masse vrede 
fra forældrene, og jeg forstår godt, hvis man tø-
ver. Men man må kunne tage vreden. Det hæn-
der, at man ryger ud i det samme som barnet: 
Tænk, hvis jeg tager fejl, og det ville jo være 
frygteligt, hvis man gjorde. Men ingen børn skal 
vokse op med fulde forældre«, siger hun. 

når tiden bliver knap
En erfaring, hun har gjort sig gennem 
årene, er også, at man bør være to lærere 
og muligvis også lederen til en forældresam-
tale, der handler om mistanke om mistrivsel 
derhjemme. 

I skiftet fra Herlufmagle Skole til Holsted 
Skole, hvor hun fik mange timer som AKT-læ-
rer, er dagbogsprojektet i danskundervisnin-
gen gledet ud. Som arbejdstidsreglerne er lige 
nu, ville hun heller ikke have mulighed for at 
kommentere i dem om aftenen. Det er synd, 
synes Stigna. Men Gitte Kragh er opsøgende 
på en anden måde i dag.   

»Når jeg begynder med en ny klasse, så 
tager jeg dem ud enkeltvis og spørger: ’Er der 
noget, du synes er vigtigt, at vi lærere ved om 
dig«, fortæller hun. Ellers reagerer hun først, 
når en af hendes kollegaer kommer til hende 
i hendes AKT-funktion og beder om, at hun 
tager en snak med en elev.   

»I sådan en samtale kommer det, men det 
skal jo opdages, og der kan jeg godt blive lidt 
bekymret for, om der er tid til det i dag, lige-
som jeg kan være bekymret for, at elevernes 
trivsel bliver glemt, når vi bliver fokuseret på 
alt det, der kan måles«. 
lif@dlf.org 

Stigna tror ikke på, at hun ville have været i stand til at 
leve det liv, hun gør i dag, hvis ikke Gitte havde vist hende 
den forståelse, hun gjorde i folkeskoleårene.     

Stigna nåede at fylde i alt seks dagbøger med ord, billeder 
og tegninger, der fortalte hendes lærer Gitte Kragh, hvor-
dan det var at være Stigna i 7. og 8. klasse, mens far drak 
sig fuld derhjemme.   

rapporteret

bib.tellerup.dk

Velkommen til dit nye 
digitale skolebibliotek.

-Dennis Jürgensen, forfatter

Bestil en gratis prøveperiode på 

bib.tellerup.dk

• Masser af e-bøger
• Enkle søgefunktioner
• Ingen ventetid på klassesæt
• Understøttelse af tredjeparts digitale læremidler
• Kommunikation med eleverne via BiB
• Ubegrænset lånetid
• Gratis undervisningsmateriale
• Bøger for alle alderstrin i folkeskolen
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Læring og udvikling sker ofte i spring – i 
nogle grene af udviklingspsykologien taler 
man sågar om tigerspring. Selvom den danske 
folkeskole sjældent sammenlignes med den 
bengalske tiger (der er måske nærmere tale 
om en nordisk los?), kan metaforen bruges til 
at forstå skolens udvikling: Vi fejrer i år 200-
året for undervisningspligten, men hvornår 
er skolen sprunget højest? Det har vi spurgt 
en række skolehistorikere om.

Anne Katrine Gjerløff er ph.d. i historie og 
medforfatter til »Dansk skolehistorie«. Der-
udover er hun projektleder af »Skole 200«, 
som står for fejringen af 200-året for under-
visningspligten. Hun mener ikke, at man kan 
komme uden om 1814:

»Det er i 1814, der bliver skrevet de 
skolelove, som giver alle børn syv års un-
dervisningspligt. Tidligere havde børn også 
undervisningspligt, men det var meget mere 
sporadisk. Der var ingen krav om, hvad 
børnene skulle lære ud over deres kristne 
børnelærdom, og der var ikke krav om, hvor 
længe de skulle gå i skole. Fra 1814 bliver un-
dervisning noget, man ikke kan komme uden 
om. Og der bliver stillet krav til lærernes ud-
dannelse og skolernes størrelse, placering, og 
hvad undervisningen skal indeholde«, siger 
Anne Katrine Gjerløff.

Barnet skal lære at lære
Fra hendes stol som historiker er det dog ikke 
1814, hun vælger at hive frem – vi skal om-
kring 100 år længere frem i tiden til omkring 
år 1900.

»Der kommer mange nye pædagogiske 
strømninger ind i skolen – de er i deres meget 
spæde form, men strømningerne kommer til 

at præge skolesystemet hele vejen op 
igennem 1900-tallet«, siger Anne 
Katrine Gjerløff og fortsætter:

»Der kommer en masse ideer, 
som man samlet kunne kalde 
’nypædagogiske ideer’. Det 
er her, man taler om, at bar-
net skal lære at lære. Barnet 
skal ikke bare kunne stoffet 
udenad, men skal kunne tænke 
og tilegne sig viden. Og der 
kommer nyt undervisningsma-
terialer, der skal hjælpe eleverne 
med det«, siger hun og nævner 
anskuelsestavler og læremidler fra 
specialpædagogikken i forskellige for-
mer og farver. I det hele taget breder 
den mere kreative tilgang til barnet sig fra 
specialundervisningen til undervisningen på 
normalområdet.

»Samtidig begynder man at beskæftige sig 
med barnets psykologi. Og en ide om, at bare 
fordi lille Jens er dum, er det ikke det samme, 
som at han aldrig vil blive klogere. Der kom-
mer lige så stille en helt anden dynamisk 
forståelse af barnets evner og interesser, og 
at forskellige børn kræver forskellig undervis-
ning for at opnå læring«, siger Anne Katrine 
Gjerløff. Hun fortæller, at reformpædagogik-
ken, Den Blå Betænkning og senere rund-
kredspædagogikken er et resultat af nogle af 
de frø, der bliver sået omkring år 1900.

Stop krig
Ning de Coninck-Smith er professor ved Insti-
tut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus 
Universitet (tidligere DPU) – hun er derudover 
medforfatter og redaktør på værket »Dansk 
skolehistorie«. For hende er tiden efter An-
den Verdenskrig værd at bemærke.

»Uddannelsesrevolutionen, der kommer 
efter Anden Verdenskrig, fører til, at uddan-
nelse bliver en mulighed for børn, uanset 

hvor de er i samfundet, og hvilket køn de har. 
Eller om de bor på landet eller i byen«, siger 
Ning de Coninck-Smith. Hun er imponeret 
over, hvor mange milliarder kroner der bliver 
brugt på skolen. Hun ser flere faktorer, der 
gør, at man vælger at investere i skolen. Den 
kolde krig får temperaturen under nulpunk-
tet, og intelligensreserven skal mobiliseres, 
samtidig med at man i den vestlige verden 
er bange for at sakke bagud i forhold til Sov-
jetunionen. Men også nye familiestrukturer 
spiller ind.

»Familierne får færre børn, og vi går fra 
et samfund, hvor den brede befolkning ikke 
bare skal klare dagen og vejen. Der bliver 
mere menneskeligt overskud og mere tid. 
Husmødrene kommer hjem, så børnene slip-
per fri fra pasningen af de små søskende, som 
især pigerne tidligere har hængt på«, siger 
Ning de Coninck-Smith. 

Det bliver muligt for familierne, der også i 

TeksT ESBEn ChriStEnSEn

Tavler AU liBrAry, CAmpUS EmdrUp (dpB) 

Tillykke med de 200 år 
 – men hvornår rykkede skolen?

i år fejres 200-året for undervisningspligten – skolen har forandret sig i 
spring, men hvornår er der sprunget højest?
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højere grad er 
flyttet ind til byerne, hvor uddannelsesinsti-
tutionerne ligger, at realisere ønsket om, at 
børnene får en uddannelse, der er blevet 
råd til det. Og politikerne var enige om, at 
befolkningen skulle dannes som et bolværk 
mod fremtidige konflikter.

»Efter Første og Anden Verdenskrig måtte 
man sætte en stopper for, at folk kastede sig 
ud i krig igen. Man havde en forestilling om, 
at et velfungerende demokrati forudsatte, at 
folk var veloplyste og veluddannede«, siger 
Ning de Coninck-Smith. Hun synes, de 30 
år efter krigen er interessante, fordi bevæ-
gelsen kommer udefra – men også inde fra 

skolen, hvor skolepsykologerne og videnska-
beliggørelsen af pædagogikken og frigørelsen 
fra kirken for alvor tager fart.

ny læreruddannelse
Thorkild Thejsen, der er tidligere mangeårig 
redaktør på fagbladet Folkeskolen, er netop 
udkommet med bogen »Lærernes kampe 
– kampen for skolen«. Han sætter spot på ti-
den efter »1958-loven«. I 1961 slog nydannede 

OECD (Organization for Economic Coopera-
tion and Development) fast, at al investering i 
uddannelse er vigtig – en tanke, man tilslutter 
sig i Danmark.

»Loven fra 1958 kombineret med Den Blå 
Betænkning fra 1960 og 61 kom til at betyde 
rigtig meget for skolen. Man holder fast i 
kontinuitet og det, man synes er det gode ved 

skolen, samtidig med at der er opbrud 
og nytænkning. Og kommunerne in-

vesterer mange penge i skolen. De 
bygger centralskoler og lukker de 

helt små skoler ude på landet. 
Der er en optimisme i skolen 
blandt lærerne, og der bliver 
bakket op af politikerne med 
store bevillinger og nye 
bygninger«, siger Thorkild 
Thejsen.

Han fortæller, at der i 
lærerstanden var en del 
modstand mod de nye 

strømninger.
»Danmarks Lærerforening 

var meget betænkelig. Ved 
begyndelsen af forhandlingerne 

var man blandt andet mest enig 
med Det Konservative Folkeparti, 

der var imod den delte skole«, siger 
Thorkild Thejsen. Men stemningen blev 

vendt af formand Stinus Nielsen, der i øvrigt 
var partikammerat med Undervisningsmi-
nister Jørgen Jørgensen fra Det Radikale 
Venstre. Samtidig blev skoletiden gjort læn-
gere, så eleverne gik i skole til 9. klasse. Det 
gav arbejde til mange nye unge lærere, der 
satte deres præg på skolen, og de var med til 
at trække Danmarks Lærerforening i en ny 
retning.

Derudover blev kvaliteten af læreruddan-
nelsen hævet med en mere akademisk lov i 
1966.

»Substansen i loven fra 1966 gælder helt 
frem til 2013, selvom der bliver lavet mange 
krøller på den undervejs«, siger Thorkild 
Thejsen. 
esc@dlf.org

Jubilæet fejres i uge 41 

Den 6. oktober og resten af uge 41 sæt-
tes der ekstra blus under fejringen af 
200-året for undervisningspligten – en 
fejring, der i øvrigt har foregået hele 
året. På www.skole200.dk/uge200 er 
der en række inspirationsmaterialer, 
der gratis kan tages i brug.

»Vi lægger op til, at det kan være en 
temauge, men det kan også være en 
temadag. Det er helt op til den enkelte 
skole. Det materiale, vi har udarbejdet, 
har vi forsøgt at gøre så færdigpakket 
som muligt, men vi ved godt, hvem der 
er bedst til temadage og -uger, det er 
dem ude på skolerne, der kender deres 
børn og skolens traditioner og resurser. 
Så vi gør det nemt, og de gør det læk-
kert«, siger Anne Katrine Gjerløff.

Materialet, der også er tilgængeligt 
til andre tider end i uge 41, er organise-
ret på to måder.

»Den ene er fordybelse, hvor man 
arbejder i klassiske værksteder med 
et bestemt emne hele ugen. Men ho-
vedparten af vores materiale handler 
om, at eleverne går i skole i forskel-
lige tidsperioder. Man kan gå i skole i 
1860’erne, 1920’erne eller 1960’erne og 
70’erne. Så læreren kan gå ind at se, at 
hvis man skal have religion i en 1. klas-
se i 1860’erne, hvad kan man så gøre«, 
siger Anne Katrine Gjerløff.

Den 4. oktober fejres jubilæet ved 
»Den største skoledag« – et jubilæums-
show, der bliver vist på DR2.

Den 21. november bliver de fem 
bind af »Dansk skolehistorie« annonce-
ret ved en stor konference på Aarhus 
Universitets Institut for Uddannelse og 
Pædagogik på campus Emdrup.

Illustration: skole200/stupid studio 
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»Er du ikke helt sikker på, hvad nycirkus 
er? Så er du ikke den eneste. Men det er 
snart slut, for nu invaderer nycirkus landet«, 
skriver Nordea-fonden i en pressemeddelelse 
om et projekt, som fonden har doneret 5,5 
millioner kroner til. Pengene skal bidrage til 
bevægelse for 6.-9.-klasser i 18 kommuner i 
det nye skoleår. 

Nordea-fonden er ikke den eneste fond, 
der »invaderer« skolen. Masser af projekter 

i folkeskolens nye såkaldte »åbne skole« er 
finansieret af støtte fra fonde. Dermed får den 
nye skolereform en hjælpende hånd fra pri-
vate midler. 

Den hånd er tiltrængt ifølge Danmarks 
Lærerforening, der ligesom næsten halvdelen 
af landets borgmestre tidligere har kaldt fol-
keskolereformen for underfinansieret.

Reform og fondsprojekter clasher
A.P. Møller Fonden har fordoblet den mil-
liard, som forligspartierne bag skolereformen 
besluttede at øremærke til efteruddannelse 
frem mod 2017. Direktør for TrygFonden 
Gurli Martinussen estimerer, at fonden i 

2014 donerer knap 100 millioner kroner til 
projekter, der gør gavn i folkeskolen. Nordea-
fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen, 
anslår, at den støtter med cirka det samme. 
Og dertil kommer andre små og store fonde, 
der støtter projekter i skolen.

Men hvorfor støtter fondene egentlig sko-
len med så mange penge? Ifølge Henrik Leh-
mann Andersen handler det ikke om at støtte 
en gennemgribende reform. Det handler om 
børnene. 

»Vi har ikke et særligt fokus på folke-
skole eller skolereform, men på det gode 
liv, for eksempel i forhold til sundhed«, 
siger han.

TeksT Simon BRix

foTo Simon Siegmann

»I efteråret 2014 får folkeskolens ældste klasser i 18 kommuner besøg af artister, der skal lære dem at jonglere, slå sal-
toer og gå på line og at bruge de nye evner kreativt. Nycirkus rykker ind i 23 kommuner i 2015 og i 28 kommuner i 2016 
og rammer i alt 8.000 unge«, kan man læse i en pressemeddelelse om det fondsstøttede nycirkus.

Private fonde holder  
hånden under reformen

Foruden A.P. Møller-milliarden finansierer 
fonde som Nordea- og TrygFonden mange 

af kultur- og bevægelsestilbuddene  
i reformens »åbne skole«.
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 »Men når der sker så mange nye spæn-
dende ting omkring folkeskolen, som der gør 
med den her nye reform, så vil det krydse 
med noget af det, som vi beskæftiger os med. 
Vi interesserer os for folkeskolen, fordi der 
sker så meget spændende nu, og fordi vi inte-
resserer os for børn«.

Nordea-fonden får flere ansøgninger til 
projekter i skolen end tidligere, oplyser Hen-
rik Lehmann Andersen.

Rugby for fondsmidler
Rugby er en af de sportsgrene, der nu finder 
vej ind i folkeskolens dagligdag. Dansk Rugby 

Union er nemlig en af mange organisationer, 
som nyder godt af fondsstøtten til forenin-
ger, der vil undervise skoleelever. Udvik-
lingskonsulent i unionen Preben Rasmussen 
er glad for, at en donation fra Nordea-
fonden giver muligheden for at promovere 
sporten. 

»Pengene giver os mulighed for at købe 
materialer, og det går fondsmidlerne til i 
første omgang. Men hvis der er råd, kan vi 
frikøbe trænerne, som jo er amatører, der 
arbejder ved siden af«, siger han.

»Men det er et godt spørgsmål, hvad der 
kommer til at ske, når fondsmidlerne hører 
op. Det her projekt er vores overlevelse«, si-
ger Preben Rasmussen.

At det bliver svært at finansiere sports-
klubbers og andres deltagelse i den åbne 
skole,  er beskrevet i en rapport bestilt af Un-
dervisningsministeriet om 15 kommuners og 
skolers forsøg med samarbejdsprojekter med 
lokale aktører. Tilbagemeldingen fra mange 
steder var, at skoler og kommuner har svært 
ved at se, hvordan samarbejderne kan finan-
sieres, når samtlige skoler skal have trænere 
og ledere til at stå for undervisningen.

Leder: Fonde løfter kvaliteten
Dyvekeskolen er sammen med to andre 
københavnske skoler med i et projekt støttet af 
Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger 
med 1,5 millioner kroner. Projektet løber over 
to år, og helt konkret får skolerne hjælp udefra 
til at bære idéer ind på skolen og til at støtte 
lærerne med at få den åbne skole til at hænge 
sammen. Det fortæller skoleleder på Dyveke-
skolen i København Lisbeth Palm Olesen. 

»Vi havde gjort noget helt andet, hvis vi 
ikke havde fået den her mulighed. Så skulle 
vi selv sørge for kontakt med foreninger og 
så videre for at få den åbne skole til at lykkes. 
Vi havde været tvunget til at bevæge os på et 
andet niveau«, siger hun og tilføjer:

»Vi havde haft åben skole uden midlerne 
også, men det er klart, at det at være med i 

det her projekt giver os mulighed for at gøre 
det bedre«.

Lolland Kommune mangler for så vidt ikke 
penge til at opfylde reformkrav, og der er råd 
til med offentlige midler at give lærerne det 
kompetenceløft, der er brug for, forklarer 
skolechef Bjarne Voigt Hansen.

»Men kvaliteten kan altid løftes med flere 
midler«, siger han. 

Derfor har kommune og skoler i sam-
arbejde sendt en ansøgning af sted til A.P. 
Møller Fonden for at få andel i milliarden til 
efteruddannelse.

»Man kan til gengæld diskutere, om fonds-
midler er den rigtige måde at finansiere sko-
len på«, siger Bjarne Voigt Hansen.

DLF: Regeringens milliard rækker ikke
Det er formand for skole- og uddannelsespo-
litisk udvalg i Danmarks Lærerforening Bjørn 
Hansen enig i.

»Hvis det er fondsmidler, der bruges til at 
finde ud af, hvad der virker i skolen, så er det jo 
fint. Men det må jo ikke være fondsmidler, der 
driver skolen. Skolen skal kunne fungere med 
de midler, den får fra kommunen«, siger han.

Ifølge DLF kan regeringens mål om at 
give lærerne 95 procent linjefagskompetence 
i 2020 for eksempel ikke opnås uden A.P. 
Møller-milliarden.

 »Vores vurdering er, at det ikke er nok 
med den ene milliard, som regeringen har 
afsat«, siger Bjørn Hansen.

Der er ikke fastsat regler om, hvad en fol-
keskole må modtage af økonomiske bidrag, 
sponsorater eller gaver fra fonde. Det oplyser 
Undervisningsministeriet i en mail til folke-
skolen.dk 
sbj@dlf.org

Man kan til gengæld diskutere, om  
fondsmidler er den rigtige måde at  
finansiere skolen på. 
Skolechef i Lolland Kommune,  Bjarne Voigt Hansen

Læs også
Læs undervisningsminister Christine 
Antorinis kommentar til fondsmidlerne 
i skolen på folkeskolen.dk

Staten
Frem mod 2017 tilføres skolen tre milliarder 
kroner gennem øget bloktilskud til kommu-
nerne. Desuden har regeringen afsat en mil-
liard til efteruddannelse af lærerne frem mod 
2020, som skal sikre linjefagsdækning på 
95 procent.

Fondene
A.P. Møller Fonden donerer en milliard kro-
ner til efteruddannelse frem mod 2020. En 
fordobling af den statslige milliard til samme 
formål.
TrygFonden og Nordea-fonden støtter hver 
med cirka 100 millioner kroner til folkeskole-
relaterede projekter bare i 2014. 

Hvis det antages, at både regeringen og A.P. 
Møller Fonden har lagt halvdelen af deres 
milliard i 2017, og at Tryg- og Nordea-fon-
dene fortsat lægger 100 millioner kroner om 
året i skoleprojekter, bidrager de tre største 
fonde med 1,1 milliard de næste tre år. Det er 
næsten en fjerdedel af de penge, som skolen 
løftes med.
Derudover donerer en række små og store 
fonde penge til skolen. For eksempel Egmont 
Fonden, der for 2013-2017 støtter med 70 
millioner kroner. Velfærds- og Forsknings-
fonden for Pædagoger støtter også skolen. 

Herfra  
kommer de nye  
penge i skolen
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tættere på faget: it 

Tre forskere fra Umeå universitet udgiver nu en 
rapport med resultaterne af knap tre års forskning 
på skolerne i Odder, hvor alle elever, lærere og pæ-
dagoger i 2012 blev udstyret med en iPad.

»Når lærere inddrager tablets i undervisnin-
gen, arbejder de samtidig mod en ny didaktik, 

digitalt didaktisk design, hvor eleverne udforsker, 
er refleksive og på den måde bliver producenter 
af læring«, siger en af de tre forskere, Isa Jahn-
ke, til folkeskolen.dk

Når iPad’en ikke stimulerer elevernes læring, 
vil det være for simpelt at skyde skylden alene 
på devicen, mener Isa Jahnke:

»Undervisning og læring består af fem for-
skellige elementer, hvoraf teknologien kun er én. 
Det er derfor ikke på grund af iPad’en, at nogle 

elever ikke vil få lært noget. Det er på grund af 
det digitale didaktiske design«, slår hun fast.

Forskerne har snakket med elever i 11 klasser 
på forskellige skoler og klassetrin i Odder Kom-
mune. Hver tredje nævner uopfordret iPad’en 
som vigtig for deres læring.   
lif@dlf.org

TeksT Lise  Frank

Hver tredje elev i Odder nævner den iPad, de fik udleveret i 
2012, som vigtig for deres læring, viser ny rapport.

iPad’en kan 
gøre elever til 
»producenter 
af læring«
et svensk forskerhold har i tre år fulgt 
iPad-satsningen i Odder. Når læringen 
ikke lykkes, er det ikke iPad’en, men det 
såkaldt »digitale didaktiske design«, den 
er gal med, konkluderer de.

foto: odder kom
m

une

Tilmeld dig  
neTværkeT iT  

På folkeskolen.dk

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 201

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Gennem film, artikler og et leksikon kan elever i pu-
berteten nu gå på netstof.dk og blive klogere på, hvad 
alkohol og stoffer egentlig går ud på. Der er også et 
debatforum, hvor de kan møde andre unge, og en 
brevkasse med svar fra fagfolk. Tanken er, at unge 
skal reflektere selv og sammen med andre på et oplyst 
grundlag. Netstof.dk drives af et konsortium bestå-
ende af Center for Digital Pædagogik og Slagelse Mis-
brugscenter. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.

Involver forældre 
for bedre elevtrIvsel
Mange forældre vil gerne bakke op om deres 
børns trivsel i skolen, men finder det svært 
at nå helt ind i klasserummet med de gode 
intentioner. Det Kriminalpræventive Råd er 
gået sammen med TrygFonden og Skole 
og Forældre og har lanceret hjemmesiden 
forældrefiduser.dk, hvor forældre kan finde 
gode tips og tricks til, hvordan de aktivt kan 
bidrage til bedre trivsel i skolen for deres 
børn. Og skolens ansatte kan få hjælp til at 
få et godt forældresamarbejde op at køre.

I anledning af skolens 200 år kan elever gå på 
dr.dk/minskole og gå på opdagelse i skolens 
historie. Der er quiz og virtuelle klasseværelser 
fra gamle dage. Derudover inviteres elever til at 
fortælle deres egen historie om skolen i år 2014. 

Materialet er udarbejdet i samarbejde med Skole 
200-sekretariatet. I uge 41 fejres undervis-
ningspligten gennem 200 år med en temauge. 

Ved simon Brix/sbj@dlf.org

»Når it i skolen er på 
dagsordenen, er det ofte 
enten enkeltstående 
ildsjælsprojekter, der  
beundres, eller it som en 
manglende dimension, 
der begrædes. Men  
hermed kommer man 
måske til at underkende 
de små it-fremskridt, 
der gøres i den praktiske 
virkelighed i skolen«.

små it-skridt flytter 
også skolen digitalt

Pædagogisk konsulent  
Mette Schousboe 
på it-bloggen på folkeskolen.dk

Få fiduserne på forældrefiduser.dk Bekæmp misbrug på netstof.dk

Tag en tur i tidsmaskinen på dr.dk/minskole

elever kan rejse tilbage i tiden

Grafik: Birgitta Præ
stholm

, DR

rådgivning 
om alkohol 
og stoffer

O
P
E
N
IN
G

.D
K

 . 
14

74
2

Fyrvaerkeri . dk

Ti lmeld din
klasse nu på

DET ER GRATIS

- og vind en tur i biografen for hele klassen
Sidste år deltog mere end 2.000 elever i den helt nye  
fyrværkerikampagne, hvor elever udvikler kampagnefilm,  
der stopper fyrværkeriskader hos tre forskellige målgrupper.  
Kampagnen er udviklet og testet i samarbejde med en  
række lærerrepræsentanter.

Kampagnen tager afsæt i Fælles Mål (digital læring og dansk)

Udvikler digitale kompetencer

Giver indblik i målgrupper og kampagneudvikling

Let at arbejde med – kræver ingen it-kompetencer

Fyrværkerikampagne
ÅretsFyr en film af til

“Herligt gennemarbejdet 

undervisningsmateriale, 

som tog højde for alt f ra 

forældret illadelser t il

det faglige trin for trin .. .”
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korte meddelelser

mindeord

Ingrid Stuart er død
Sproglærerforeningens 
formand, Ingrid Stuart, 
født 1945, døde søndag 
den 31. august 2014 
efter et kort, men hårdt 
sygdomsforløb. Først de 
sidste tre måneder over-
lod hun sin del af arbejdet 
til os andre i hovedsty-
relsen, men blev alligevel 
ved med at kommunikere, 
forberede og tilrettelægge 
de sager, som dukkede 
op hen over sommeren. 
Og netop det viser på én 
gang Ingrids format som 
fagperson og som men-
neske.
Ingrid var en stærk, am-
bitiøs, visionær og initia-
tivrig formand. Hun var 
diplomatisk i sin ledelses-
stil, men skarp i sine ud-
meldinger; hun var lydhør 
over for forslag, men ikke 
bange for at drage kon-
klusioner og skære igen-
nem. Som Sproglærerfor-
eningens formand havde 
hun to overordnede pej-
lemærker: At flest muligt 

skal lære så mange sprog 
på et så højt niveau som 
muligt, og at Sproglærer-
foreningen skal bidrage 
markant og konstruktivt 
i den sprogpolitiske de-
bat. Gennem sine 17 år 
som formand var Ingrid 
afgørende for udviklingen 
af Sproglærerforeningen 
til det, den er i dag. Hun 
havde et bredt netværk 
i og uden for Danmark 
og var en respekteret 
samarbejdspartner i for 
eksempel Undervisnings-
ministeriet, Danmarks 
Lærerforening og en lang 
række sprogforeninger 
i udlandet. Hun repræ-
senterede foreningens 
synspunkter dygtigt over 
for nyhedsmedierne, selv 
om deres hang til korte, 
unuancerede udtalelser 
var hende inderligt imod. 
Årsmødet om foråret med 
landskursus og gene-
ralforsamling var Ingrids 
hjertebarn. Hun elskede 
forberedelsesarbejdet og 
nød tydeligt sin rolle både 
som den, der bød velkom-
men, introducerede og 
takkede oplægsholderne 
og i det hele taget styrede 

slagets gang, og som det 
naturlige midtpunkt for 
aftenens selskabelighed. 
Det var meget vigtigt for 
hende, at alle følte sig vel-
komne, og ofte havde hun 
lært sig alle deltagernav-
nene udenad på forhånd. 
It takes all sorts to make 
the world, sagde Ingrids 
bedstemor, og det levede 
Ingrid efter i forhold til 
sine medmennesker.
Ingrid blev lærer fra Hol-
bæk Seminarium i 1972 
og var ansat på Øster-
vangskolen i Roskilde med 
blandt andet engelsk og 
dansk indtil cirka 2000. 
Hun skrev også lærebøger 
til engelsk, og i en længe-
re årrække var hun frem-
medsprogskonsulent ved 
Amtscentret i Roskilde. I 
1997 blev Ingrid formand 
for Sproglærerforeningen. 
Hun efterlader sig et stort 
tomrum.
Midt i sorgen over, at du 
har forladt os, vil vi ikke 
glemme at glæde os 
over alt det, du gav, både 
Sproglærerforeningen og 
os hver især.
Æret være dit minde.

Hovedstyrelsen

Sæt fokus tidligt  
i uddannelsen

Gør du dig målet klart fra begyndelsen, 
bliver det lettere at få det jobmæssigt  

rigtige udbytte af uddannelsen,  
mener ung lærerstuderende. 

Læs mere på Lærerjob.dk 

DeaDlines for
StIllIngSannoncer

Nummer 17:  30/9
Nummer 18:  14/10
Nummer 19:  28/10

Nummer 20:  11/11
Nummer 21:  25/11
Nummer 22:  9/12

 Lærerstillinger 

Lærere med  
lyst til admini  strative  

opgaver søges
Mosedeskolen tæt på Greve station søger lærere med lyst til 
administrative opgaver, som en del af jobbet. Det drejer sig 
om fast ansættelse på fuld tid og et barselsvikariat. 

Du skal være uddannet lærer med linjefag i matematik og/el-
ler fysik og kemi. Øvr. fag som håndværk og design (primært 
sløjddelen), idræt, biologi, geografi, natur/teknik er et plus. 

Derudover skal du have lyst til og gerne erfaring med vikar-
dækning, skoleintra, skemalægning, og/eller pressekontakt. 
Vi forventer i øvrigt, at du har fokus på skolens kerneopgave, 
samt at du har hjertet på rette sted for vores elever. 

Kontakt os snarest pr. tlf. for evt. samtale den 29.9. 

Se den fulde annonce på Greve.dk.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.
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 Lærerstillinger 

MIR har fået ny ledelse, hvilket betyder at skolen er i 
gang med en reorganiserings- og omstrukturerings-
proces.

MIR er et dagbehandlings- og specialeskoletilbud, 
der er fordelt på 4 skoler. MIR 1 ligger på Hjort-
holmsvej 7 i Gentofte/Lyngby-området og har sam-
menlagt 24 elever. Mange af eleverne har person-
lighedsmæssige, følelsesmæssige og/eller sociale 
vanskeligheder, mange med diagnosen ADHD.
MIR 1, som er skolen for de yngste elever, søger to 
lærere som har linjefag i dansk, matematik og en-
gelsk og som desuden kan undervise bredt på mel-
lemtrinnet. Vi søger desuden en barselvikar til vores 
indskolingsteam med mulighed for forlængelse.

MIR 4, beliggende i Værløse, er vores afdeling for 
elever med diagnoser inden for autismespektret og 
ADHD området. MIR 4 har elever fra 1. til 9. klasse-
trin, og pt. er der 13 elever på afdelingen fordelt på 
3 klasser. Vi søger en lærer med linjefag i matematik 
primært til de yngste elever og udskolingen.

Vi søger medarbejdere:
• Som har lyst og mod på at være med til at forme,  
 og udvikle vores dagbehandlings- og special   
 skoletilbud
• Som kan se muligheder i den nye folkeskole-
 reform også for de elever som ikke altid ”rimer”  
 på skole
• Som har forståelse for at specialpædagogik og   
 behandling er en forudsætning for læring
• Som kan se det betydningsfulde i at indgå i et   
 tæt forældresamarbejde
• Som har forståelse for at uortodokse løsninger   
 sagtens kan gå hånd i hånd med høj faglig viden 
 og professionel indsigt 
• Som har kendskab til at arbejde med udviklings-  
 og undervisningsplaner og som er fortrolig med  
 at udtrykke sig på skrift.

• Som har lyst til at være på en skole hvor der både  
 er højt til loftet og en klar retning i det faglige   
 og det behandlingsmæssige arbejde
• Som har lyst til at være en del af et tværfagligt   
 team som modtager både faglig og kollegial   
 supervison

Vi arbejder grundlæggende ud fra en narrativ/sys-
temisk tilgang og viden indenfor autismespektrums-
forstyrrelser og ADHD. 

Mir skolerne tager udgangspunkt i den enkelte 
elevs potentialer og særlige styrker, og det er 
målet at give eleverne de bedste muligheder for 
faglig læring, personlig udvikling og træning til det 
samfund, som de er en del af. Skolen MIR har fokus 
på hele familien og skolen er et helhedstilbud, hvor 
aktiviteterne er individuelt tilpasset den enkelte elev 
i et tæt samarbejde med forældrene

Arbejdstiden er 37 t. om ugen. Løn efter gældende 
overenskomst. 

Hør mere om hvem vi er, hvad vi forventer og hvad 
vi vil. 

For stillingen på Mir1, kontakt afdelingsleder Jakob 
Stavnstrup, tlf. 2230 0192.
For Stillingen på Mir4, kontakt afdelingsleder Lars 
Illemann, tlf. 2371 8877.
Ansøgningsfristen er d. 10/10 2014, kl. 12.00 og der 
afholdes ansættelsessamtaler i uge 43.

Skolen Mir søger personer til et fast vikarkorps – 
skriv i ansøgningen hvis det har din interesse.

Ansøgning med relevant bilag sendes til mail: 
mir@skolenmir.dk

Skolen MIR 
Hjortholmsvej 7, 2820 Gentofte
www.askovfonden.dk / www.skolenmir.dk  

Skolen MIR, som er en afdeling af Askovfonden, søger tre lærere fra 1. oktober eller snarest 
derefter, samt en barselsvikar til vores indskolingsteam fra ca. december måned 2014.

VI
SØGER LÆRER
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 Lærerstillinger  Specialstillinger 

ANSØGNINGEN STILES TIL :

Det frie Gymnasium

Att. Afdelingsinspektør  

Søren Bager

Møllegade 26,  

2200 København N

tel. 3537 1111

Mail: sb@detfri.dk

www.detfri.dk

Det frie Gymnasiums 
Grundskole søger tysk- og 
matematiklærer
  

Vi søger en lærer til undervisning i  
Grundskolen på Det frie Gymnasium med 

tiltrædelse hurtigst muligt. Grundskolen 

omfatter to spor fra 8.- 10. klasse. 

Stillingen er en fast stilling med fuldt timetal.

Du skal kunne undervise i tysk, matematik og gerne idræt. Derud

over vil der være yderligere timer, men det er de førnævnte fag, vi 

fortrinsvis søger en lærer til.

Vi er en dynamisk og velfungerende grundskole med 146 elever og 

14 lærere. Vi arbejder i teams på de enkelte årgange, og lærergrup

pen er karakteriseret af engagement, faglig dygtighed, åbenhed, 

demokratisk sindelag og et godt samarbejde. Vi har i starten af dette 

skoleår implementeret vores nye arbejdstidsaftale, der er blevet til 

i et fornuftigt fællesskab mellem ledelse og med arbejdere. Du skal 

i øvrigt have lyst til at indgå i dette fællesskab, hvor det at tage 

medansvar er en stor del af hverdagen. Du ønsker at trives på en 

skole, hvor elever og lærere i fælleskab er med til at skabe udvikling 

og forandring.

Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, udviklende og 

demokratisk skole med omkring 850 elever og 90 ansatte.  

I dag består Det frie Gymnasium, udover grundskolen, af; gymna

sium, 2årig hf og hfenkeltfag. Vi har to bygninger begge på Nørre

bro, og grundskolens undervisning foregår fortrinsvist i Møllegade.

Det frie Gymnasium er en selvejende institution. 

Skolemødet er skolens højeste myndighed, og der afholdes 

skolemøde én gang om ugen, hvor alle på skolen, elever såvel som 

ansatte har én stemme. Her træffes de overordnede principielle 

beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur og udvikling.  

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem 

Finansministeriet og LC.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest fredag den 3. 

oktober kl. 12.00, og der vil være samtaler i slutningen af uge 41.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Bager, 5130 1625 eller 

Torben Lind Jensen, 2143 0959.

PPR i Varde Kommune søger pr. 1. december 2014 en læse-
konsulent med ansættelse på 37 timer.

PPR har til huse på Frisvadvej 35, 2. sal, 6800 Varde.

PPR består af et sekretariat og følgende faggrupper: 
Tale-hørekonsulenter, læsekonsulenter, inklusionskonsu-
lenter, fys.-/ergoterapeuter og psykolger. 

Vi støtter og guider hinanden. Vi lægger vægt på et højt
fagligt niveau. Vi arbejder tværfagligt. Vi er fleksible. 

Dine arbejdsopgaver vil hovedsagelig være:
• Pædagogiske vurderinger af elever med læsevanskelig-
 heder på baggrund af faglig testning, som er foretaget  
 af skolernes testlærere.
•  Undersøgelse af elever med meget svære læsevanske-
 ligheder.
•  Konsultativ rådgivning til pædagoger, lærere og forældre  
 som forebyggende indsats.
•  Tilknytning til skolernes ressourcecentre.
•  At sikre fornyelse af den supplerende undervisning i   
 samarbejde med kommunens øvrige konsulenter. 
•  Tovholder på kommunens netværk for testlærere og  
 læsevejledere.
•  Løbende opdatering og ajourføring i forhold til udvikling  
 af digitale læremidler, som kan understøtte læring hos  
 elever med særlige behov. 
•  Udbredelse af kendskabet til IT som et aktiv i undervis- 
 ningen af elever med særlige behov. 
•  Deltagelse i en kommunal gruppe vedrørende pædago- 
 gisk IT og digitale undervisningsmidler. 

Vi søger en konsulent, som har gennemført speciallærerud-
dannelsen eller anden relevant efter- og videreuddannelse, 
og som har mod på en stor udfordring og lyst til at udvikle 
sig fagligt. Vi søger en medarbejder, som tænker ”ja” før ”nej”, 
og som kan se muligheden i en til tider travl hverdag.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Søg stillingen…

Send din ansøgning, kopi af eksamensbevis og udtalelser på 
mail til: bikr@varde.dk eller med almindelig post til PPR, Varde 
Kommune, att. Anna Andsbjerg, Bytoften 2, 6800 Varde.

Ansøgningsfrist: Onsdag, den 8. oktober 2014 kl. 12 – vi 
forventer at afholde samtaler torsdag, den 23. oktober 2014.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til konstitueret 
leder Anna Andsbjerg, tlf. 7994 7909 eller læsekonsulent 
Birgit Lübker, tlf. 7994 7610.

Læsekonsulent til PPR Varde Kommune
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Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/
PPR i Qeqqata Kommunia i Sisimiut 
søger en konsulent for specialunder-
visning med ansættelse snarest muligt.

Konsulenten indgår i PPR’s team 
med henblik på at rådgive og vejlede 
professionelle samt forældre inden-
for pædagogik og læring for skole-
børn, førskolebørn.
Organisatorisk hører PPR under 
Området for Uddannelse i Qeqqata 
Kommunia og består på nuværen-
de tidspunkt af 3 medarbejdere, 
ledende psykolog, psykolog og 
konsulent.

Konsulent for specialundervisning 
vil referere til ledende psykolog på 
PPR.

PPR varetager rådgivning og vej-
ledning og yder specialpædagogisk 
bistand til børn og unge mellem
0 – 18 år, og der er fokus på inklu-
sion samt en tidlig og forebyggende 
indsats.

PPR i Qeqqata Kommunia arbejder 
i byerne Sisimiut og Maniitsoq samt 
6 bygder, hvorfor rejseaktivitet må 
påregnes.

Vi tilbyder:
• en afvekslende og spændende
 stilling under stadig udvikling,   
 som du kan være med til at præge
• et arbejde med mange forskellige  
 udfordringer og gode personlige  
 udviklingsmuligheder
• et godt arbejdsmiljø, der vægter 
 høj faglighed

Kerneopgaver:
• rådgive forældre, lærere eller
 pædagoger vedr. børn (med sær- 
 lige behov) samt vejlede om til-
 rettelægning af vidtgående  
 specialundervisning og / eller   
 pædagogik
• Ovennævnte opgaver foregår i tæt  
 samarbejde med rådgivningslære- 
 re, pædagoger på daginstitutioner  
 og skolepasning samt andre fag- 
 personer

Vi lægger vægt på:
• interesse for og viden om børns  
 udvikling og læring alment samt  
 børn med særlige behov
• at du har faglige visioner for det
 pædagogiske arbejde med børn og  
 unge

• at du kan arbejde selvstændigt,   
 fleksibelt og engageret med pæda- 
 gogiske forløb / undersøgende
 processer
• at du har en anerkendende tilgang  
 i arbejdet med fokus på, at resul- 
 tater skabes gennem dialog / gode  
 spørgsmål
• at du har en konsultativ og inklu- 
 derende indfaldsvinkel samt gode  
 samarbejdsevner
• at du er dobbeltsproget

Kvalifikationer:
• Gerne lærer- og pædagogbag-
 grund suppleret med overbygning  
 såsom speciallæreruddannelse,
 talepædagog eller tilsvarende.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, 
herunder ret frirejser og bohaveflyt-
ning, er i henhold til de til enhver
tid gældende aftaler og overens-
komster mellem Naalakkersuisut og 
lærerorganisationen IMAK.
Stillingen er i løntrin 32 med et 
særligt tillæg på 10.160,00 kr i årligt 
grundbeløb.
Der kan anvises bolig, for hvilken 
der betales husleje mv. efter gæld-
ende regler.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

I Qeqqata Kommunia er der en 
generel politik om, at der på børne- 
og ungeområdet skal indhentes 
straffeattest samt børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen 
kan indhentes ved henvendelse til 
ledende psykolog Marianne L. Olsen, 
telefon (+299) 38 12 40, e-mail: 
olsm@qeqqata.gl eller psykolog 
Lena Schønwandt, telefon
(+299) 38 12 48, e-mail: 
lens@qeqqata.gl.

Ansøgning med kopi af relevante 
eksamenspapirer, CV, udtalelser og 
referencer samt straffeattest skal
være os i hænde senest den 6. okt. 
2014.

Ansøgningen skal sendes til:

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl/job

Qeqqata Kommunia søger
Konsulent for specialundervisning til PPR

Da en af vore tale-hørekonsulenter er sygemeldt, søger vi fra 
1. december 2014 og indtil 30.6.2015 en vikar.
Stillingen vil være på 37 timer.
 
PPR har til huse på Frisvadvej 35, 2. sal, 6800 Varde.

Hvad tilbyder vi?
Du får et spændende job, hvor ikke to dage er ens, og hvor 
du i høj grad selv får indflydelse på både opgaver og hver-
dagens rammer. 

Dine opgaver vil veksle mellem konsultativ bistand, sproglige 
vurderinger samt taleundervisning. 

Vi støtter og guider hinanden. Vi lægger vægt på et højt 
fagligt niveau. Vi arbejder tværfagligt. Vi er fleksible, når det 
kræves. 

Du bliver i givet fald en del af en virksomhed med 30 enga-
gerede og vidende kolleger i alle aldre. PPR, Varde, består af 
et sekretariat og følgende fagområder: Tale-hørekonsulenter, 
læsekonsulenter, inklusionskonsulenter, fys.-/ergoterapeuter 
og psykologer.

Vi har et godt arbejdsmiljø med faglig udvikling, og med 
plads til daglig begejstring i en uhøjtidelig og humoristisk 
omgangstone. 

Tale-hørekonsulenterne i PPR arbejder distriktsopdelt. 

Vi forventer, at du er uddannet audiologopæd eller tale- 
hørelærer/pædagog.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Søg stillingen…

Send din ansøgning, kopi af eksamensbevis og udtalelser på 
mail til bikr@varde.dk eller med almindelig post til PPR, Varde 
Kommune, att. Anna Andsbjerg, Bytoften 2, 6800 Varde.

Ansøgningsfrist: Onsdag, den 8. oktober 2014 kl. 12 – vi 
forventer at afholde samtaler onsdag, den 22. oktober 2014.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at 
ringe til tale-hørekonsulent Lisbeth Vind på 7994 6924 eller 
konstitueret leder Anna Andsbjerg på 7994 7603.

Tale-hørekonsulent til PPR Varde Kommune

 Specialstillinger 
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 Lederstillinger 

DYNAMIK OPLEVELSER KVALITET

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsens.dk

Skoleleder til Højvangskolen 
i Horsens
Stillingen som skoleleder på Højvangskolen er 
ledig fra 1. januar 2015.

Vi søger en skoleleder, der
• brænder for skoleledelse med fokus på pædagogisk le-

delse, på personaleledelse og på mål- og resultatstyring.  
• har ambitioner for Højvangskolen og kan sætte dagsor-

den, motivere og engagere det samlede personale
• er god til at kommunikere, skabe relationer og samar-

bejde på alle niveauer
• er åben og synlig med klare holdninger og
• gerne vil være skoleleder i et lokalområde

Højvangskolen kan tilbyde
• en velfungerende og ambitiøs skole, der er parat til at 

løfte de fremadrettede opgaver proaktivt og professio-
nelt i fastholdelse af en udviklingsorienteret skole

• engagerede og målrettede medarbejdere, aktiv besty-
relse og god forældreopbakning

• en skole med ca.650 elever på 0. – 9. klassetrin og 
ca.150 børn i SFO

• en specialklasserække med ca. 75 elever med vidtgå-
ende handicap indenfor ADHD og autismespektrumfor-
styrrelse, med tilhørende SFO med ca. 40 børn

• en rådgivningsenhed VISPU, som rådgiver kommunens 
øvrige skoler i forhold til elever, der tangerer specialklas-
serækkens målgruppe

• Gode fysiske rammer, der langt hen af vejen lever op til 
fremtidens skoledag

• en sund økonomi med mulighed for prioriteringer
• en skole i et stærkt og velfungerende lokalsamfund, hvor 

kultur og natur mødes

Højvangskolen ligger i den sydlige del af Horsens by på 
kanten af bygrænsen og med udsigt til mark og fjord. 
Skolen er tresporet fra 0–9. klasse med 650 elever. Der er 
desuden en centerklasseafdeling med 75 elever med ADHD 
og autismespektrumforstyrrelser. I alt har skolen ca 105 
medarbejdere.

Højvangskolen er en skole med stolte traditioner for god 
trivsel og gode resultater. Dette vil vi gerne bibeholde 
samtidig med, at vi gerne vil udvikle vores læringssyn, så 
eleverne bliver så dygtige, som de kan. Skolen har god 
opbakning fra forældre både i klasserne og i en stærk 
bestyrelse.

Du er meget velkommen til at besøge skolen for en rund-
visning og en uformel snak  - skolens telefonnummer er 
7629 4040.
Besøg kan aftales med ledelsen og yderligere oplysnin-
ger kan fås ved henvendelse til uddannelsesdirektør Kjeld 
Kristensen, tlf. 7629 2133.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. oktober kl.12.00

Der afholdes to samtalerunder, første runde den 4. novem-
ber og anden runde den 11. november 2014.

Send din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din kortfattede ansøgning, hvor 
du har lagt tydelig vægt på konkrete kvalifikationer og 
erfaringer. 
Send din ansøgning via knappen ”send ansøgning”, som du 
finder i jobbeskrivelsen på hjemmesiden. I feltet ”Resume” 
skal du kort angive en opsummering af din ansøgning. Husk 
at vedhæfte din ansøgning og dit CV, samt andre relevante 
bilag.   

Læs den komplette jobbeskrivelse og personprofil på 
www.horsens.dk/job
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 Lederstillinger 

Genopslag

Undervisningschef 
ved Thisted Kommune

Har du et indgående kendskab til folkeskoleområdet, 
fremtrædende ledelseskompetencer og lysten til at stå i 
spidsen for aktuelle og fremtidige udfordringer i en kom-
mune, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling? 
Så er den ledige stilling som undervisningschef i Thisted 
Kommune måske den rette for dig?

Du kan læse en detaljeret beskrivelse af stillingen 
samt bilag på www.thisted.dk/job.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan rek-
vireres ved direktør for børne- og familieforvaltningen 
Lars Sloth på telefon 99 17 24 45 eller 20 88 11 80. 

Du søger jobbet via Thisted Kommunes hjemmeside: 
www.thisted.dk/job. Ansøgningsfrist onsdag den 
8. oktober 2014 kl. 12.00. Tiltrædelse snarest muligt.

Læs mere på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-139-52843).

til Herstedøster Skole

Skoleleder

I Albertslund er børn en mærkesag, og skolerne spiller en vigtig 
rolle. Du kommer til at stå i spidsen for en stor og spændende skole 
med gode rammer og alle muligheder for, at børnene lærer på et 
højt niveau og er glade for at gå i skole.

Vi søger en skoleleder, der kan gøre gode intentioner og 
store ambitioner til virkelighed i et engagerende samspil med 
ledere, medarbejdere, børn og forældre. En leder, der brænder 
for skoleudvikling, og som er tydelig og visionær med en god 
fornemmelse for mennesker.

Natur og Udvikling

Læs mere og se fl ere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk - se under job - ledige
job eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen, Frederiksværk

Pædagogisk leder
Hundested Skole

Pædagogisk Leder for undervisning søges til Hundested 
Skole med start 1. december 2014.

Kontakt skoleleder Klaus Bertelsen, telefon 61 14 06 60, 
viceskoleleder Lisbeth Lynge, telefon 29 72 61 97, SFO leder 
Maja Jensen, telefon 20 32 85 89 eller Inklusionsleder Sussie 
Hommelgaard, telefon 51 67 55 94 for besøg på skolen. 

Ansøgningsfrist onsdag den 8. oktober 2014.

AFDELINGSLEDER for 0.-6. klasse 
på NORDSKOLEN, Højby

Brænder du for pædagogisk skoleledelse, og har du mod på at 
møde 40 engagerede, udviklingsorienterede lærere, 20 
engagerede SFO-medarbejdere og ca. 460 glade elever, så er 
afdelingen i Højby noget for dig.

Vi forventer, at du har en læreruddannelse og en diplom i Vi forventer, at du har en læreruddannelse og en diplom i 
ledelse eller er indstillet på at tage denne. Stillingen er ledig til 
besættelse pr. 1. december 2014

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2014, kl. 10:00 

Læs hele stillingsopslaget og send en online ansøgning via: 
www.odsherred.dk/job

NORDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB
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jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lederstillinger 

Vil du lede en skole, som har vist at den kan udvikle sig i høj hastighed og med gode resultater?

Om skolen
Vi har succes. Skolens læseresultater er ganske enkelt fremragende. Det høje niveau skal fastholdes og 
forbedres i alle fag, også når eleverne bliver ældre.  Mellemtrinnet skal udvikles og vejen mod ungdoms-
uddannelserne skal styrkes gennem skolens nye udskolingsmodel. Skolens udvikling er godt forankret 
og medarbejderne er stabile, dygtige og engagerede. 

Skolen er et stort aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år.

Strøbyskolen har knap 800 elever. Skolen er afdelingsopdelt og har flere tilknyttede specialtilbud. De 
fysiske faciliteter og omgivelserne er rigtig gode.

Om dig
Vores forventninger til den kommende leder på Strøbyskolen er, at du kan
•	 gå	forrest	og	aktivt	ind	i	udviklingsarbejdet
•	 kommunikere	klart	såvel	internt	som	eksternt
•	 guide	og	udvikle	medarbejdere
•	 gennemskue	komplekse,	didaktiske,	pædagogiske	og	økonomiske	problemstillinger
•	 have	fokus	på	målstyring	og	faglige	resultater
•	 tage	medansvar	for	udvikling	af	alle	Stevnsskoler

Du er visionær og veluddannet, ikke nødvendigvis med traditionel skolebaggrund, men formentlig med 
ledelseserfaringer fra uddannelsesområdet.

Yderligere oplysninger
Uddybende jobbeskrivelse kan hentes på www.genitor.dk/stillinger/. Der tilbydes attraktive vilkår med ansæt-
telse på kontrakt. Du er også velkommen til at kontakte områdechef Peter Ulholm, Genitor på tlf. 31 41 01 76, 
eller centerchef, Skole & Institution, Stevns Kommune, Anton Svendsen tlf. 30 16 90 90 eller se skolens 
hjemmeside www.stroebyskolen.dk. Du kan søge stillingen på www.genitor.dk/stillinger/. Ansøgningsfristen 
er  den 8. oktober 2014 kl. 10.00. Der afholdes samtaler den 20. og 22. oktober og den 28. oktober 2014.  
Kandidater der går videre til anden runde skal gennemgå et testforløb og der vil blive taget referencer.

Skoleleder til Strøbyskolen på Stevns 
Du er formentlig på vej til at blive en af Danmarks dygtigste skoleledere

Gladsaxe Skole, Gladsaxe kommune

Faglig leder til it og den fagdelte undervisning

§ ansøgningsfristen er den 29/09/14

Net-nr. 13831

Glesborg Skole, Norddjurs kommune

Pædagogisk afdelingsleder til skole og SFO

§ ansøgningsfristen er den 03/10/14

Net-nr. 13846
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 Lederstillinger 

Gladsaxe Kommune –  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Gladsaxes skoler rykker 
– vil du med? 
Kompetente skoleledere med drive

Du er en visionær og dedikeret leder, der med sikkert fokus 
på elevernes læring og trivsel får folkeskolens styrker og 
potentialer frem.

Du kommunikerer tydeligt mål og retning, har blik for 
motivation og arbejdsbetingelser og skaber resultater 
sammen med skolens mange samarbejdspartnere.

Du har faglig indsigt og personlige kompetencer, der skaber 
tillid og giver dig gennemslagskraft. 

Gladsaxe Kommune rekrutterer nu skoleledere til Gladsaxe 
Skole, Skovbrynet Skole og Grønnemose Skole. 

Gladsaxe Kommunes skoler har høje ambitioner på børnenes 
vegne og står gerne i første række, når det gælder nytænk-
ning. Kommunen satser på massiv, fælles kompetence-
udvikling af både skoleledelser og medarbejdere: Elev-
progression, synlig læring og digitale redskaber er fokus-
områder, som understøttes i samarbejde med både danske 
og internationalt anerkendte samarbejdspartnere.

Kommunen prioriterer et godt læringsmiljø og en ledelses-
kultur præget af tillid, motivation, innovation, medledelse, 
samt faglige og strategiske valg. Ud fra evidens, læringssyn 
og værdigrundlag arbejder skolelederne og deres team 
systematisk med mål og resultatkrav for faglighed, alsidighed, 
fællesskab samt læring, metode og evaluering – med sparring 
fra de øvrige skolers ledelsesteam. Udviklingen er positiv, 
og fortsætter i tæt dialog mellem skoler, forvaltning, 

ledelse, medarbejdere, forældre og elever, bl.a. gennem en 
målrettet implementering af Folkeskolereformen. 

Der udarbejdes job- og personprofi ler for hver enkelt 
stilling, som fra uge 41 fi ndes på gladsaxe.dk/job eller på 
www.thorupskontor.dk. Der kan du læse mere om både 
skoler og job, ligesom du kan se, hvordan du søger. 

Ansøgningsfrist for Skovbrynet Skole 
er 15. oktober 2014 kl. 12.00.
 
Ansøgningsfrist for Gladsaxe Skole og Grønnemose Skole 
er 31. oktober 2014 kl. 12.00.

Du er velkommen til at kontakte 
Skolechef Michael Mariendal, 
Gladsaxe Kommune på 29 38 81 07, og 
rekrutteringskonsulent Søren � orup, 
thorups kontor på 21 68 87 08.

amager fælled Skole, københavns kommune

Skoleleder til Amager Fælled Skole

§ ansøgningsfristen er den 26/09/14

Net-nr. 13822

Nørrebro Park Skole, københavns kommune

Skoleleder til Nørrebro Park Skole

§ ansøgningsfristen er den 06/10/14

Net-nr. 13813

Strøbyskolen, Stevns kommune

Skoleleder til Strøbyskolen på Stevns

§ ansøgningsfristen er den 08/11/14

Net-nr. 13847

kirkemosegård - Moeskærskolen, Greve kommune

Skoleleder søges til specialskolen

§ ansøgningsfristen er den 10/10/14

Net-nr. 13843
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aabenraa kommune

Skoleleder til Varnæs Skole

§ ansøgningsfristen er den 02/10/14

Net-nr. 13819

Qeqqata kommunia, Grønland

Konsulent for specialundervisning til PPR

§ ansøgningsfristen er den 06/10/14

Net-nr. 13844

PPr frederiksberg, frederiksberg kommune

Tale-høre-konsulent til PPR

§ ansøgningsfristen er den 03/10/14

Net-nr. 12784

Hørby efterskole, frederikshavn kommune

Pædagogisk medarbejder

§ ansøgningsfristen er den 01/10/14

Net-nr. 13826

farmen dagskole, Holbæk kommune

Faglærer søges til Farmen

§ ansøgningsfristen er den 25/09/14

Net-nr. 12756

Højdevangens Skole, københavns kommune

Fire lærere (barselsvikariater)

§ ansøgningsfristen er den 26/09/14

Net-nr. 13825

Hornbæk Skole, Helsingør kommune

Lærere med lyst til samarbejde

§ ansøgningsfristen er den 26/09/14

Net-nr. 13810

ellemarkskolen, køge kommune

Idræts- og naturfagslærer

§ ansøgningsfristen er den 25/09/14

Net-nr. 13812

Tagensbo Skole, københavns kommune

Indskolingslærer til Tagensbo Skole

§ ansøgningsfristen er den 25/09/14

Net-nr. 13834

rådmandsgades Skole, københavns kommune

Lærer i orlovsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 26/09/14

Net-nr. 13833

Løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

Lærer på Løjtegårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 01/10/14

Net-nr. 13827

den selvstændige skole Grupperne, københavns kommune

Lærer til Grupperne i København 

§ ansøgningsfristen er den 03/10/14

Net-nr. 13795

Nivå Skole Nord, fredensborg kommune

Dansk-, engelsk- og idrætslærer

§ ansøgningsfristen er den 26/09/14

Net-nr. 13841

rolloskolen, faxe kommune

Lærere til at undervise i modtageklasser

§ ansøgningsfristen er den 25/09/14

Net-nr. 13836

karise Skole, faxe kommune

Østskolen søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 25/09/14

Net-nr. 13828

kujalleq kommune, Grønland

Lærer til Narsarsuaq i Sydgrønland

§ ansøgningsfristen er den 29/09/14

Net-nr. 13815

CICed, københavns kommune

Volontører søges til Zanzibar

§ ansøgningsfristen er den 30/10/14

Net-nr. 13845

Sæby-Hallenslev friskole, kalundborg kommune

Barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 26/09/14

Net-nr. 13820
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Balka, Bornholm 
– efterårsferie
skønt sommerhus ved 
Balka strand til 8 pers. 
Velholdt hus med spabad, 
sauna, opvaskemaskine, 
brændeovn ...
telefon: 56956044 
www.balkaferie.dk

Sommerhus på odden til 
efterårsferie/ weekend
stort hus plads til 6 
voksne, jacuzzi, to stran-
de indenfor 5 min. fuldt 
udstyret køkken,stor 
stue,brændeovn.
telefon: 30293363 
sjodde.wordpress.com/

charmerende hus 
tæt på rom
1500 tals hus beliggende 
i bjerglandsby med slag-
ter, bager, etc. kun 52 
km fra Rom. 360 graders 
panoramaudsigt. kon-
takt: casanorma.italia@
outlook.com
telefon: 6022680 
www.casanorma.com

Bolig søges i København
Min søn 25 år, tilbage fra 
studie i Amsterdam,  skal 
forts. kandidatstudie i 
litteraturhistorie på kU 
telefon: 50596523

eFterÅr JUl VInter 
i SMÅlanD
81 m2. 6 sovepl. Pejs, op-
vaskemsk. Bad og gæ-
stetoil. 6 km. fra Isaberg. 
200 km. fra kbh. 3000 
kr./uge + strøm
telefon: 88193325/ 
29727624/ 61607624 
lommebergsvaegen2.tumblr.com

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris udenfor 
ferier pr uge kr. 3.500,- 
Weekend kr. 2.500.
telefon: 28761259

rækkehus i Spanien
Dejligt rækkehus tæt på 
Alicante by og lufthavn. 
Udsigt til hav og bjerge. 
fælles swimmingpool 10 
m fra huset.
telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive 
moms – betal med kort. se priser på folkeskolen.dk

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet folkeskolens 
Bazar og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem 
annoncøren og kunden, som vælger at respondere på annoncen. 
folkeskolen, Danmarks lærerforening og Media-Partners kan ikke 
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar –  og vi 
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Alle grupper hos AlfA Travel 
får deres helt egen AlfA Gate - 
GRATIS. Gaten er en unik portal 
på nettet, som giver dig ad-
gang til al information om rej-
sen - både før, under og efter. 
Kontakt os og hør mere...

CHECK IND OG SPAR TID!
I udvalgte uger tilbyder vi rejser til Prag med AlfA-ekspressen. 
Bussen er en rutebus og derfor en god løsning -også for små 
grupper. Inkluderet i prisen er 3 overnatninger, busrejse t/r 
og program. Kontakt Tommy eller Christian på 80 20 88 70. 

SKolerejSer 2014/2015
 - BeSTIl jereS TIlBud nu

Vi har gjort det meget lettere at 
arrangere studierejsen - og spare tid. nYHed!

Læs mere:

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

PrAG - m. THereSIenSTAdT & BYrundTur

frA Kr. 1.498,-

alfa-folkeskolen_Prag_sep14.indd   1 9/10/2014   11:00:29 AM

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skrædder-
syer rejsen efter jeres ønske, så I får mest muligt ud af studierejsen, fagligt som socialt.
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

1895,-
pr. person
5 dg /4 nt.

PARIS
 FLY fra kr.

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 59
mera@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg i Paris: 
• De Gamle Kloakker 
• Versailles slottet
• Parc de la Villette

Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt fra kr.  1750,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2275,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt fra kr.  2225,-
Budapest, bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1570,-

CESKY RAJ 
aktiv rejse
Egen bus, 5 dg/3 nt

fra kr. 1800,-

Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

141965 p38-49_FS1614_Lukkestof.indd   47 22/09/14   15.39



48 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 4

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Book et konferencedøgn på Sinatur og spar 25%

Som en del af Danmarks Lærerforening tilbyder vi 25% rabat på konfe-
rencedøgn, når din kreds booker på et af vores seks hoteller. Sinatur er 
ejet af Danmarks Lærerforening og vil gerne tilgodese alle kredse.

Sunde værdier og økologi
På Sinatur kan vi samtidig tilbyde omtanke for natur og miljø. Vi bygger 
på fire sunde kerneværdier: Klima, Natur, Nærvær, Gastronomi og er den 
eneste hotelkæde i Danmark, der har det økologiske spisemærke i bronze. 
Vores køkkenchefer handler så vidt muligt lokalt og laver mad fra bunden.

Vi garanterer også fredelige omgivelser, arbejdsro og høj service, 
så I får et fagligt højt udbytte. Vi glæder os til at byde din kreds 
velkommen til en ”Sinatur-oplevelse”.  

Kontakt os, og hør mere om vores ”familierabat”. 

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus Vi er i samme familie, 
derfor giver vi rabat.

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

Åbenrå 20  •  1124 København  •  Tel.: 35 35 22 02  •  info@europatours.dk

Gruppe og Skolerejser
Vi skræddersyr rejsen efter jeres behov.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

STUDIEREJSE TIL
ROM
5 dg./4 nt. 
fly fra kr. 1.990

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  2.295,-
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  2.535,-
London, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.915,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  .................. fra kr.  705,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  1.880,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY group travel er specialister i at arrangere 
studie-grupperejser med et højt fagligt indhold. Oplev 
mindre praktisk organisering, faglig forberedelse og 
mere tid til undvisning og samvær.

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Rom: • Skolebesøg 
• Agrituren m. indblik i ital. landbyliv • Pompeji & Vesuv  
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Fax: 3314 3955
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Kontaktoplysninger
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Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidetegning: Peter Yde  
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Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
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Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333
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www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
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konTingenTneDsæTTeLse 
eLLer -FriTageLse
kan søges af medlemmer, der er 
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www.dlf.org 

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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 Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.
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landet, der på 20 år med reformer er  
raslet ned i pisa. det samme er de svenske  
læreres løn og status.
TeMA side 12-21

jeg sagde op
Erik Schmidt  skriver om sit farvel til 
skolen og om optimisme i en svær tid.
KroniK Side 24

Når far drikker
Gitte Kragh hjalp en elev videre 
ved at skrive dagbog med hende.  
Side 28

SVERIGES
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foNdeskoleN
Skal reformen betales af 
private fonde?
Side 34
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Det kan ikke længere forsvares, 
at kreative og praktiske fag som 
musik, håndarbejde og sløjd er så 
sjove. Det mener en række lærere 
på området, som understreger, 
at disse fag bør arbejde hen imod 
at blive langt kedeligere, hvis de 
skal tages alvorligt. »Selvfølgelig 
kan vi også være kedelige«, siger 
en lærer, der savner klare elevmål 
for musikundervisningen. »Hvis vi 
ikke blot vil opfattes som pause-
fag, bør vi hurtigst muligt sætte 
ind med markant kedeligere 
tiltag, end der hidtil har været 
tradition for, vi må simpelthen 
stramme op«.
     Målet er inden for den nærme-
ste fremtid, at fagene bliver »ja, 
okay, måske ikke helt så kedelige 
som matematik og religion, men 
så i hvert fald næsten lige så ke-
delige som for eksempel dansk«.

Vigtigt at de kreative fag 
bliver lige så kedelige som 
de øvrige

Efter de første hektiske uger i et nyt skoleår 
med masser af omvæltninger opfordrer DLF’s 
formand, Anders Bondo Christensen, nu til, 
at lærerne giver sig selv ro til at tænke på de 
gode gamle dage. »Lad os nu prøve at kigge 
lidt bagud«, siger Bondo. »Til dengang vi kun-
ne gå tidligere hjem og selv fik lov til at styre 
så meget mere af vores arbejdstid. Lad os nu 
dvæle lidt ved fortiden, så det hele ikke bliver 
så negativt og pragmatisk. Som den store 
digter har sagt: Minderne har vi da lov at ha’«.

Forskere har stadig 
ikke tydet flere dage 
gammel tavleskrift.

Understøttende 
undervisning snarere 
overstøttende.

Alex Ahrendtsen 
(Dansk Folkeparti): 
»Det danske sprog 
er under seriøst heavy 
attack«.

Seneste Bondo-
tweet: Elton John i 
Forum til november 
Yeeeeeeehaaaaw!! 
Men er der stadig bil-
letter? Ingen lærere at 
spørge pga oldnordiske 
ufleksibel arb.tidsregler 
#candleinthewind.

Så kan de lærer det / 66

Bondo:  
Lad os nu  
se bagud

z z
z

z z
z

Etnisk danske inte-
grationseksperter 
fortsat en minoritet.

Når Anton starter i legegruppe i 
0.B, kan hans mor og far starte 
en forældregruppe

Undersøgelser viser, at forældre gerne VIL 

samarbejde. Men frygten for, at det tager for 

meget tid, bremser mange.

Forældrefi duser.dk gør det nemt ved at give 

skoler og forældre konkrete fi duser til at opbyg-

ge samarbejdet. Fx med facebook-grupper 

som letter kommunikationen og styrker sam-

arbejde og sammenhold blandt forældrene.

Det er vigtigt, fordi forældre smitter, og fordi 

sammenhold omkring børn giver sammenhold 

mellem børn.

Forældrefi duser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden samt Skole og Forældre.

Facebook-grupper – fordi alle skal være med, også de voksne. 
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1 års forbrug af frugt til 

hele 0. klassen fra Aarstiderne.

Besøg Forældrefi duser.dk/facebook 
og opret en facebook-gruppe for klassens 

forældre.

Gør det senest 31. november 2014 og 
vær med i lodtrækningen om 2x1 års 

frugt til hele klassen fra 
Aarstiderne!
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Vi har samlet de stærkeste digitale læremidler i én portal. 
Portalen iDansk findes til tre niveauer: iDansk Indskoling,  
iDansk Mellemtrin og iDansk Udskoling.

Portalen indeholder digitale læremidler, der tager 
udgangspunkt i fagets indhold og didaktik og byder på  
høj faglighed og inspirerende læringsforløb.

iDansk kan bruges som:
• Grundsystem 
• Træ ningsplatform
• Evalueringsplatform
• Ressource bank. 

Fordelen er, at det hele er samlet ét sted!

Dansk  ·  0.-10. klasse
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Portal fyldt med faglighed
iDansk – din digitale indgang til danskundervisningen

NYHED

Nu er det blevet endnu nemmere at vælge digitale læremidler til din danskundervisning!

iDansk

Nysgerrig efter at vide mere? 
Kontakt Eva Stokholm
E-mail: est@alinea.dk
Tlf.: 25 27 77 08

Portaler til alle fag! 
Scan koden og se alle 
Alineas nye portaler.
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