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startbesvær
»Skemaerne var klar – men med 
mange fejl«. To lærere blogger.
Side 8

påbud efter vold
Arbejdstilsynet udsteder påbud 
om risikovurdering efter overfald.
Side 36

Hold kæft
Strukturel ubalance skaber 
tavshedskultur, siger sociolog. 
Side 38

Ny skolehverdag

vakler
Det må ikke gå ud over børnene, at meget 
sejler i den nye virkelighed, siger lærerne. 

Rapport fra to skoler.
S i d e  2 2
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FYSIK-KEMI.GYLDENDAL.DK bygger på indholdet fra  
bogsystemet KOSMOS. De mange forløb er overskueligt op- 
bygget og enkle at navigere i. Med portalen til fysik-kemi 
har du alt, hvad du skal bruge i din fysik-kemiundervis-
ning samlet på et sted. Elevhenvendte fagtekster, et væld af 
praktiske øvelser, hvor eleverne selv eksperimenterer med 
fagets emner, evalueringsopgaver og lærervejledning er 
lige ved hånden. 

Interaktive opgaver og video af mange af eksperimenterne 
spiller en væsentlig rolle og indgår i samtlige forløb. 

NOTESBOGEN er et redskab, der gør det muligt at tage 
noter til forløbenes tekst og billeder. Noterne knyttes auto-
matisk til de akutelle steder på portalen og er således altid 
tilgængelige. 

FYSIK-KEMI.GYLDENDAL.DK bliver løbende opdateret  
og udvidet med nye forløb, således at portalen også vil 
dække de nye Fælles Mål. få

tilskud

FYSIK-KEMI.GYLDENDAL.DK  
Skoleabonnement pr. år pr. klasse, 7.-10. kl.  Kr. 600,-
Der betales for samtlige 7.-10. klasser

KOM GRATIS PÅ KURSUS 
D. 20. NOVEMBER
Læs mere og tilmeld dig på kurser.gyldendal.dk 

Bestil et prøvelogin for at få 
det fulde udbytte af portalen
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Pas på  
fællesskabet

Lærere og fællesskab er næsten synonymer. Fællesskab er en afgørende vær-
di for de fleste. Danmarks Lærerforening har en af landets højeste organisationsgrader: 
96 procent. Så fællesskabet blandt lærerne er intakt. Selv efter sidste års knockout. 
Men det kommer på en afgørende test i næste uge. 

DLF holder kongres. Normalt er det ikke en begivenhed, som holder almindelige læ-
rere vågne om natten. Men denne kongres er anderledes. Det er første gang, DLF’s hø-
jest besluttende forsamling mødes, efter at reform og lov 409 er trådt i kraft. Nu er der 
en helt ny virkelighed at diskutere og håndtere. Det er slut med gætterier og gisninger. 

Men virkeligheden er en omskiftelig størrelse i disse dage. For selv om lærerne står 
skulder ved skulder, går de slet ikke i samme takt.

Mange steder løber lærerne rundt og kæmper fra time til time for at løse problemer 
med den nye virkelighed i størrelse XX Large, mens der andre steder har været klarhed 
og skemaer fra dag et. Nogle steder er der arbejdspladser, andre steder stempelure. 
Nogle lærere kan nogenlunde få tiden til at slå til, mens det ser ud til, at flertallet slet, 
slet ikke kan få tid til at forberede sig. 

Der er også stor forskel på, hvordan vi er indrettet mentalt. Nogle er pragmatikere, 
som altid vil prøve at få det bedste ud af alting. Andre er alvorligt bekymrede og kan 
slet ikke forstå, hvordan resten af samfundet kan leve med den nye skole.

Så hvilken virkelighed skal kongressen tage udgangspunkt i?  
For at gøre det hele endnu mere indviklet er der en anden afgørende diskussion: 

Kongressen skal beslutte DLF’s krav til overenskomsten. Men hvad er overenskomst-
krav i år et efter lovknockouten? Skal DLF kræve forbedringer af lov 409 og dermed 
måske være nødt til at sende den til urafstemning? Eller hvad skal man stille op? 

Uanset hvad er det helt afgørende, at kongressen finder en retning. Ikke for for-
eningens skyld. Men fordi vi alle har brug for, at nogen har et sammenhængende svar 
på alle spørgsmålene. Et svar, som lærerne kan stå sammen om. Uanset hvad de ellers 
mener.

Det værste, der kan ske, er, at nogle begynder at føle sig 
uden for fællesskabet. At der er for mange, som synes, at 
nu må de klare sig selv. Det går galt. Enhver er ikke sin egen 
lykkes smed, for kæden skal som bekendt smedes, så alle 
led er stærke, for at virke. 

Det er kollegerne, som skal hjælpe hinanden og stå sammen. Hvilket ikke behøver 
at betyde, at »one size fits all«. Vi er forskellige steder med forskellige 
behov.

Det skal lykkes. Under konflikten viste lærerne, 
at de kan stå, løbe og endda svømme sam-
men. Den, der så menneskekæden fra 
Roskilde til København, de daglige 
halvmaratoner på Fyn og vinter-
baderne, kan ikke være alvorligt 
bekymret. Det vil lykkes! 

 

»En centraliseret læseplan 
er langtfra at foretrække 

frem for den enkelte  
lærers grundigt forberedte 
og gennemtænkte under-
visning, men i forhold til de 

hovsaløsninger, vi lærere 
nu tvinges ud i, er det et 

mindre onde«.
Jakob Wilhardt 

i indlægget »centraliseret læseplan, ja tak!«

»Det er søndag, og jeg  
har forberedt mig, som  

eksisterede lov 409 ikke. 
Jeg har plukket blommer 
og æbler. Købt kolonial- 
varer. Tænkt tanker om  
organisering og tydelig 

målfastsættelse«.
Peter Jensen 

i blog på det faglige netværk naturfag

»Det er ret interessant  
at se ens person blive  

diskuteret udefra. Jeg kan 
da bidrage med nogle få 
fakta. Jeg har ikke haft 

jeans på i 12 år (og  
derfor heller ikke  

forvaskede jeans). Mit 
foretrukne buksemærke  

er i øvrigt Brax«.
anders Bondo Christensen  

i kommentar til indlægget »formænd i dlf«
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Erstatning
efter to arbejds-
ulykker er lærer 

tilkendt  
millionerstatning.

Blogklip fra 
ny hverdag

Før kongressen
Reform, arbejdstid og 

ny overenskomst.  
fem hovedstyrelses-

medlemmer tager  
bladet fra munden.

HvErdag 
på to  

skolEr

rapportErEt

»Jeg forventer 
kaos allerede i 

morgen«
Morten Barasinski Vi besøger lærere på  

forskellige skoler i frederiks-
havn og lyngby for at høre 

om den nye virkelighed.

»Tæt på at smide 
håndklædet«

Pernille kepler
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»Man skal huske 
på, at intentio-
nen fra den, der 
ytrer sig, er, at 
man gerne vil 

løse et problem«, 
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Rasmus Willig.
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To af landets førende eksperter, Helle Brønnum Carlsen og Annelise 
Terndrup, har skrevet en inspirerende grundbog til faget Madkundskab. 
Det vil Nordea-fonden gerne stø� e. Derfor giver vi 1.000 bøger til landets 
skoler. Alle skoler med klassetrin op til min. 5. klasse deltager automa-
tisk i lodtrækningen. De heldige modtager bogen inden 5. september. 
Se mere på www.akademisk.dk

Flere tricks 
til større 

madglæde
Nordea-fonden stø� er udgivelsen 

af bogen Madkundskab
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Tiårig elev dømt  
til at betale  

erstatning til lærer

En kommune og en tiårig elev skal deles om 
at betale millionerstatning til lærer for to 
arbejdsskader. 

Første gang, læreren kom til skade, var 
i 2004 på en isglat trappe på skolen. Her 
erkendte skolen/kommunen sit erstatnings-
ansvar. Anden gang var i 2005, hvor læreren 
havde skiftet job og arbejdede i en anden 
kommune i en specialklasse. Her hoppede 
en tiårig elev op på ryggen af hende i kåd-
hed, og det medførte en ny skade på hofte 
og bækken. Herefter kom hun aldrig tilbage 
i arbejde, men blev stærkt gangbesværet og 
forpint af smerter.

Da eleven viste sig at være dækket af en 
ansvarsforsikring, valgte Danmarks Lærerfor-
ening og advokatfirmaet Elmer og Partnere at 
rejse sag på vegne af læreren, fordi arbejds-
skadeloven ikke dækker hele det indtægtstab, 
man har som følge af en arbejdsskade. For 
eksempel dækkes tabt arbejdsfortjeneste ikke 
af arbejdsskadeloven.

»Man får ikke dækket alt i en arbejds-
skade efter arbejdsskadeloven. I den periode, 
hvor man ikke ved, om læreren kan komme 
tilbage på arbejdsmarkedet, kan man kun få 
erstatning efter erstatningsansvarsloven, og 
derfor er man nødt til at stævne eleven, hvis 

eleven må siges at være ansvarlig for, at læ-
reren er kommet til skade«, forklarer Camilla 
Bengtson, der er jurist og sagsbehandler i 
DLF.

»Men man skal huske, at det jo ikke er 
eleven, som DLF stævner, men elevens forsik-
ringsselskab. Vi synes ikke, det er rimeligt, at 
en lærer, som blot har udført sit arbejde, selv 
skal betale for indtægtstabet«.

Principiel dom
Dommen er vigtig og principiel for Lærer-
foreningen, fordi eleven er dømt, selv om 
han lider af opmærksomhedsforstyrrelse og 
adfærdssymptomer svarende til ADHD.

»Dommeren har afgjort, at eleven skal 
bedømmes som alderssvarende. Vi er meget 
glade for dommen, fordi vi forventer, at der 
fremover vil komme flere arbejdsskader på 
grund af inklusionen. Nu har vi med dommen 

fået fastslået, at en tiårig burde have indset, 
at der var en vis risiko for, at læreren kunne 
falde og komme til skade, hvis han hoppede 
op på hende. Vi har også fået fastslået, at det 
ikke har betydning for ansvaret, at eleven 
havde opmærksomhedsforstyrrelse og ad-
færdssymptomer svarende til ADHD«, siger 
Camilla Bengtson.

I dommen står, at Østre Landsret finder, at 
drengen »… efter sin alder burde have indset, 
at hans handlemåde indebar risiko for, at (læ-
reren) kunne falde og derved komme til ska-
de«, og da hans »ansvar er dækket af en for 
ham tegnet ansvarsforsikring, er der – uanset 
hans begrænsede psykiske udvikling – ikke 
grundlag for at lempe ansvaret …«.

»Vi har flere lignende sager, hvor vi vil 
kunne bruge dommen i kravet over for forsik-
ringsselskaberne«, siger Camilla Bengtson.

Kommunen og eleven hæfter i denne sag 
solidarisk. Dommen slår fast, at skade num-
mer to ikke ville have givet de samme store 
gener, hvis ikke den første skade havde fun-
det sted. Derfor skal de to parter deles om 
erstatningsbeløbet til læreren.

Læreren har fået en erstatning på en mil-
lion kroner og desuden erstatning for tab af 
erhvervsevne og mén for resten af livet. 
hl@dlf.org

TeksT Helle  lauriTsen
»Vi er meget glade for dom-
men. Vi forventer, at der frem-
over vil komme flere arbejds-
skader på grund af inklusio-
nen«, siger Camilla Bengtson, 
jurist og sagsbehandler i DLF.
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lærer var udsat for to arbejds-
skader på et år. Nu siger lands-
retsdom, at kommune og elevs 

forsikringsselskab sammen skal 
betale millionerstatning til  

læreren, der er uarbejdsdygtig.

To af landets førende eksperter, Helle Brønnum Carlsen og Annelise 
Terndrup, har skrevet en inspirerende grundbog til faget Madkundskab. 
Det vil Nordea-fonden gerne stø� e. Derfor giver vi 1.000 bøger til landets 
skoler. Alle skoler med klassetrin op til min. 5. klasse deltager automa-
tisk i lodtrækningen. De heldige modtager bogen inden 5. september. 
Se mere på www.akademisk.dk

Flere tricks 
til større 

madglæde
Nordea-fonden stø� er udgivelsen 

af bogen Madkundskab
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Pernille KePler

Blogdagbog fra to læreres nye hverdag

Lærerne Pernille 
Kepler og Morten 
Barasinski skri-
ver blogdagbog 
på folkeskolen.
dk om deres nye 
hverdag. Vi brin-
ger her uddrag.

O n s dag  6 .  a u g u s t

Hvis det iKKe var fOr 
KOllegerne, så …
Indsatsen er ikke supereffektiv set med 
djøf-øjne – på den korte bane. Men vi 
er sammen, og mon ikke vi langsomt 
finder en måde at håndtere disrespek-
ten for vores arbejde og erhverv på? 
Det hjalp i hvert fald på humøret, da 
jeg mødte to skolebørn, der med over-
bevisende og klare stemmer meddelte 
mig, at de glæder sig vildt meget til at 
komme i skole på mandag.

t i r s dag  1 2 .  a u g u s t

så ramte virKelig-
Heden fOr alvOr

Mandag var skemaerne klar – med 
mange fejl: Tre klasser skulle have bio-
logi samtidig, to fysikhold samtidig og 
så videre. Irriterende, men vi tager det, 
som det kommer – vi kan jo ikke andet. 
Stakkels skemalægger, for det er ham, 
der får skylden – og ekstraarbejdet.

Klubmedarbejderne er heller ikke kom-
met i spil endnu til motion og bevægelse. 
Der skulle i første omgang bruges 16 

klubpædagoger til ledelsens plan om mo-
tion og bevægelse. På et sent tidspunkt 
gik det op for ledelsen, at der kun er ansat 
otte klubmedarbejdere. Og på nuværende 
tidspunkt lyder meldingen, at en klub-
medarbejder kan deltage – når vedkom-
mende kommer fra ferie. Spændende.

O n s dag  1 3 .  au g u s t

mere af det samme – Og 
lidt mOtiOn Og Bevægelse

I timerne spørger jeg eleverne, om de 
oplever skolen som anderledes og mere 
spændende? Jeg prøver at lade være med 
at farve mit spørgsmål, men alene det at 
stille det, skal nok få nogen til at anklage 
mig for manipulation med børn. Elevernes 
svar kommer sammen med nogle vantro 
blikke, der signalerer »Tror du, vi er idio-
ter?«, men de svarer smågrinende: »Næh, 
der er bare blevet mere skole«. Og det er 
der – hos os. For der er ikke penge til to-
lærerordninger, spændende ekskursioner 
og indkøb af sjove materialer. Og der har 
endnu ikke været tid til at planlægge an-
derledes undervisning. Vi arbejder i alle de 
timer, der er sat af – og det er ikke nok.

m a n dag  1 8 .  au g u s t

tæt På at smide 
HåndKlædet
Fredag klokken 14.15 ringede sidste 
time i den første uge ud, og jeg spur-
tede ud ad døren – det kunne kun gå 
for langsomt. Dels er det en del af den 
plan, mine ledere har lagt for mig, dels 
var jeg helt, helt færdig …

Weekenden bød på uventet bukke-
jagt med storslåede naturoplevelser i de 
svenske skove fra fredag eftermiddag til 
søndag eftermiddag. På en af gåturene 
tog jeg mig selv i at begynde at samle 
lav- og mostyper til mine biologielever. 
Da jeg kom i tanke om overgrebet, var 
jeg ved at smide tingene fra mig og 
koncentrere mig om de kantareller, vi 
egentlig gik og ledte efter. Jeg beslut-
tede dog, at jeg sgu’ nok skal skaffe 
mig den afspadsering, som jeg har for-
tjent. Mine elever skal i hvert fald have 
autentisk undervisning, når lejlighed 
byder sig.

Dagens ja-hat-bemærkning: Jeg har 
stadig en puls.

lærer på   

HedeHusene skole,  

Høje-TaasTrup  

Du kan på  
folkeskolen.dk  

følge Pernille Keplers 
og Morten Barasinskis 
blogs, ligesom vi i næ-
ste nummer af Folke-
skolen bringer uddrag 
fra de to blogs.

Læs også
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Vær med og lær hvordan man styrker elevernes anerkendende relationer og sociale 
fællesskab gennem en innovativ og praksis-orienteret læringsproces. Få masser af 
inspiration til hvordan, I med kreativitet og samarbejde kan forskønne jeres skole.

Som deltager får du:
• Ny viden om positiv psykologi, stimulerende fysiske rammer og indlæring.
• Erfaring med konkrete værktøjer, der styrer jeres projekt til succes - uden på forhånd 
 at kende slutresultatet.
• Ny viden om at åbne nye relationer til elever, forældre og kolleger.

Se program:
- og tilmeld hos cfu.ucsj.dk inden  12.2.13. Pris 350 kr/pers.

SKØN SKOLE KONFERENCE 12.3.13
Vær med og lær hvordan man styrker elevernes anerkendende relationer og sociale 
fællesskab gennem en innovativ og praksis-orienteret læringsproces. Få masser af 
inspiration til hvordan, I med kreativitet og samarbejde kan forskønne jeres skole.

• Ny viden om positiv psykologi, stimulerende fysiske rammer og indlæring.
• Erfaring med konkrete værktøjer, der styrer jeres projekt til succes - uden på forhånd 

SKØN SKOLE KONFERENCE 12.3.13

PERFEKT TIL
SKOLE

REFORMEN

SKØN SKOLE -  fordi I kan
Kast jer ud i en Skøn Skole innovati onsuge. Perfekt udskolingsprojekt med 
afsæt i understøtt ende undervisning eller nye fag! Ugen er spækket med 
tværfaglig og praksis-orienteret læring i kreati vitet, samarbejde, håndværk 
& design. På 6 dage omsætt er eleverne deres idéer ti l færdigt produkt. De 
designer og forskønner et klasseværelse eller fællesareal og dokumenterer 
processen. 

Find grati s undervisningsmateriale, idéer og værktøjer på SKØNSKOLE.DK
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mOrten BarasinsKi 

f r e dag  8 .  au g u s t 

det sejler mOd nye HOrisOnter,  
jeg iKKe Kender til
Spørgsmålene hober sig op, men hvornår har 
de ikke gjort det? Mit lærerliv har været fyldt 
med ubesvarede spørgsmål og heldigvis. Jeg 
kan gennem mit efterhånden lange lærerliv til-
kalde mig en »klog« læresætning: »Svar afføder 
spørgsmål« – det er slet IKKE sådan, den »klo-
ge« læresætning er fomuleret, og jeg husker 
intet om, hvorfra jeg har stjålet den (…)

Maskinen skal i gang, vi tager IKKE vand 
ind, men om vi sejler den i »rette« havn, aner 
jeg ikke … vi skal evaluere og justere kursen … 
måske ændre det hele …. jeg ved det ikke, og jeg 
trives med det uvisse … 

m a n dag  1 1 .  au g u s t

jeg fOrventer KaOs  
allerede i mOrgen 

Jeg har haft første skoledag på to forskellige 
skoler i dag. Min største dreng begyndte i 0. 
klasse, og selv skulle jeg på arbejde. Min søn 
har ikke fået skema endnu – det er 0. klasse, 
og der er to faglige og fag-faglige kompetente 
lærere, så det skal nok gå uden skema … jeg så 
faktisk gerne, at de droppede det traditionelle 

skema for 0.-klasserne: Der er to faste lærere, 
der har alle timerne, og deres klassepædago-
ger er tilknyttet … jeg har ikke helt styr på, hvor 
mange timer pædagogerne er tilknyttet, og det 
behøver jeg heller ikke at have, for det går helt 
sikkert op i en højere enhed.

Jeg har ikke helt styr på situationen på min 
søns skole … det er ikke anderledes, Morten, 
end på dit eget arbejde, men som på min søns 
skole således også hos os: Vi får styr på det. I 
teamet arbejder vi med en del praktiske ting, 
der skal falde på plads – det er ikke anderledes 
end alle de andre år, jeg har undervist … det skal 
nok falde på plads.

Det spændende i år er, at vi skemateknisk 
har mulighed for at skabe flere hold frem for 
klasser – mit lille hoved kan ikke rumme ma-
tematikken bag dette, så forklaringen må jeg 
undlade, jeg glæder mig bare over resultatet. 
Det giver os selvsagt mulighed for at tænke 
holddannelser i forhold til mange tiltag – tilta-
genes karakter vil jeg også spare jer for, da disse 
jo på ingen måde er nye. Disse tiltag skal skabe 
dynamik og fag-faglig fremdrift hos alle elever. 
Jeg forventer lidt kaos allerede i morgen, da den 
første (for os) over tid lidt utraditionelle hold-
dannelse træder i kraft – det tager vi med. (…)

t O r s dag  d e n  1 4 .  au g u s t

jeg tOg grueligt fejl 
Vi er tre reelle skoledage inde i skoleåret 2014-
15, og tingene falder stille og roligt på plads. 
Jeg har ikke det nye implementeret i kroppen 
endnu, men det falder i hak, ingen tvivl om det. 
Jeg ser udfordringer i den arbejdssituation, vi 
står i, hvilket der for mig altid har været, så det 
er ikke nyt. Udfordringerne har skiftet ham og 
viser sig til tider i nye forklædninger, men over-
ordnet står jeg tilbage med nye udfordringer, og 
gamle er smidt ud, så det går vel lige op … eller 
det må tiden og erfaringerne jo vise – jeg kan jo 
tage grueligt fejl.

Jeg skrev i sidste indlæg om en forventelig 
dag med kaos. Jeg forudså, at eleverne ville 
have vanskeligt ved at finde deres hold, der var/
er hold på tværs af de »gamle« klasser … jeg 
tog grueligt fejl: Alle stod klar, hvor de skulle. 
Jeg havde et, for mig, lille hold på 18 elever til 
musik, hvilket var fantastisk – at gå fra 26-30 
elever ned til »bare« 18 kræver ingen yderligere 
kommentarer eller forklaringer (…)

(…) Hjemme ligger der stadig ikke noget 
skema for min søn, og fred være med det – det 
skal nok gå!

MorTen Barasinski  

lærer på Virklund skole  

Ved silkeBorg
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38 færdigheds- og vidensmål er der nu i musik. Det er mange at skulle igennem på seks skoleår. Men 
spis brød til. Se det som inspiration, siger forsker i musikdidaktik, der har været med til at skrive Fælles Mål. 

sådan kan du bruge fælles Mål i musik

Brug de nye Fælles Mål som inspirations-
materiale. Og kun dét. Det siger lektor i 
musikdidaktik på Institut for Uddannelse og 
Pædagogik ved Aarhus Universitet Sven-Erik 
Holgersen. Ellers bliver musikundervisningen 
splittet op i delmål. Og så mister faget og 
undervisningen noget værdifuldt, nemlig sit 
helhedspræg, mener han – på trods af at han 
selv har været med til at skrive de nye Fælles 
Mål for musik.

Men musik skulle – i lighed med de øvrige 
skolefag – presses ind i en bestemt systematik 
og en bestemt sprogbrug, som Undervisnings-
ministeriet havde fastlagt på forhånd: 

Fagene er således blevet opdelt i kom-
petenceområder, og der er blevet opstillet 
færdigheds- og vidensmål for hvert klassetrin. 
Musik er på skoleskemaet fra 1. til 6. klasse, 
og eleverne skal igennem i alt 38 mål. Et af 
målene i 1. klasse lyder eksempelvis sådan 
her: »Eleven kan synge med på nye og ældre 
sange og salmer«. 

38 er mange mål på seks år, men så er det, 
Sven-Erik Holgersen – der førhen var musik-
lærer i folkeskolen – siger: Spis brød til og 
brug Fælles Mål som inspirationsmateriale.

»Jeg er godt klar over, at det er lidt imod 
den logik, der er i systemet, det er jo ikke 
tænkt som kun inspirationsmateriale, det er 
også tænkt, så man kan evaluere på det og 
måle på det. Men det største problem for den 
enkelte lærer kan blive, at han ikke når igen-
nem alle læringsmålene, tror jeg. Der vil være 
noget, han mangler til sidst, når han kommer 
til 6. klasse. Men sådan har det altid været. 
Jeg kan ikke forestille mig, at nogen lærer er i 
stand til at nå at gøre alle ting«, siger han.

Bliver lærerne så – hvad skal vi sige … 
straffet for ikke at nå alle målene?

»Det tror jeg ikke, at de gør i musik, for 
musik er ikke et eksamensfag. Inden for prø-
vefagene bliver der lavet skoleevalueringer, 
der siger noget om, hvor langt man når i fa-
gene. Det bliver der ikke i musik«.

»Så der er ikke nogen, der kan gå hen 
at blive straffet for ikke at opnå målene. Så 
meget desto vigtigere er det, synes jeg, at 
man som lærer holder fast i, at opgaven for 

musikfaget er at undervise i musik som et helt 
fag. Opgaven er ikke at undervise i en masse 
enkeltstående læringsmål, som man kan blive 
fristet til at tro«.

Kritiske musiklærere
Sven-Erik Holgersen holdt oplæg i workshop-
pen »Musik i Nye Fælles Mål 2014« på en stor 
konference om »Forskning i folkeskole i foran-
dring« på Institut for Uddannelse og Pædago-
gik i København for nylig. Debatten blandt de 
30-40 deltagere i workshoppen var kritisk.

»Risikoen er, at det bliver en ren mål-
middel-didaktik – og så går det ad helvede 
til«, sagde en.  

»Kompetence har afløst musikalsk dan-
nelse«, sagde en anden. »Vi er kommet ind 
under en bestemt sprogbrug, fordi Undervis-
ningsministeriet er underlagt en europæisk 
kvalifikationsramme. Vi må ikke bruge ordet 
dannelse længere. Det er skræmmende«. 
»Ja«, sagde en tredje, »men nu er loven skre-
vet – lad os få det bedste ud af det«. 
Jvo@dlf.org

TeksT John  Villy  olsen

Thumbs Up! - engelsk i indskolingen er 
bygget op med fokus på en alsidig undervisning 
ud fra lege, sange, apps, it- og IWB øvelser, 
forskelligartede aktiviteter heriblandt Cooperative 
Learning øvelser og meget andet.

Elevbog 1. og 2. kl:  . . . . . . . . . . .kr. 50,- pr. bog
Klassesæt: 25 bøger . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.000,-
Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.500,- pr. år

Priser er eksklusiv moms

Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 
på meloni.dk, og se elevbøgerne.

Thumbs Up! - engelsk i indskolingen

Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 

THUMBS     UP
 Engelsk i indskolingen

THUMBS     UP
 Engelsk i indskolingen
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Fælles Mål: 

skruen strammes nu

TeksT John  Villy  olsen

De nye Fælles Mål – som Undervisnings-
ministeriet nu har offentliggjort på sin 
hjemmeside – lægger op til en anden måde 
at undervise på, siger professor ved det pæ-
dagogiske institut på Aarhus Universitet Jens 
Rasmussen. Han sad i en ekspertgruppe, der 
rådgav ministeriet under udarbejdelsen af de 
nye Fælles Mål.

Skolen skal således nu sikre, at eleverne 
kommer hen til de faglige mål, som regerin-
gen og forligspartierne har fastsat, nemlig 
Fælles Mål. I dansk skal eleverne for eksem-
pel nå frem til i alt otte mål i løbet af 1. klasse. 
»Eleven kan skrive små og store bogstaver i 
håndskrift og på tastatur«, hedder et af disse 
otte mål eksempelvis. Læreren skal så tilret-
telægge et eller flere undervisningsforløb, der 
leder eleverne frem mod dette mål. 

Når han tilrettelægger et forløb, bør han 
tage udgangspunkt i, hvor eleverne aktuelt 
befinder sig fagligt, og derpå fastsætte et 
mindre, mere præcist mål for forløbet, hvad 
enten forløbet er på én lektion eller på flere 
uger. Forløbene skal bare ende med, at ele-
verne »kan skrive små og store bogstaver i 
håndskrift og på tastatur«.

Det er den form for læringsmålstyret un-
dervisning, som politikerne nu ønsker prakti-
seret i klasselokalerne. Jens Rasmussen kalder 
det proaktiv undervisning.

Mange lærere vil nok sige, at sådan gør de 
allerede?

»Det er der sikkert nogle, der vil sige, og 
det er jo kun godt – så er det jo ikke så svært 
at få den proaktive undervisning til at virke. 
Men vi ved fra en undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut, at mange lærere ikke ar-
bejder målstyret. De arbejder aktivitetsstyret, 
selv om vi faktisk har haft målstyret undervis-
ning siden 2003«, siger Jens Rasmussen.

»Men det er fuldstændig rigtigt – der er 
ikke noget nyt i tankegangen og logikken. Det 
nye er, at politikerne ønsker, at nu skal det 

altså til at blive virkelighed. Tænkningen er 
tydeligere nu, og den bygger på viden om, 
hvad der faktisk fører til, at eleverne opnår de 
bedst mulige resultater ved at gå i skole. Det 
er et forsøg på at møde lærerne, for lærerne 
er naturligvis optaget af, hvad der virker i 
deres praksis«, tilføjer han.

»Det er altså mål for, hvad eleverne skal 
have ud af undervisningen, og ikke mål for, 
hvad lærerne skal beskæftige sig med eller 
undervise eleverne i. Det er ikke undervis-
ningsmål. Men ligesom der er mange veje til 
Rom, er der også mange veje til målene, så 
lærerne kan vælge at bruge de undervisnings-
metoder og de undervisningsmidler, de finder 
mest velegnede i forhold til deres konkrete 
elever og det mål, de sigter mod«.

skolen har ansvaret
»Men lærerne kan ikke længere sige: Jeg har 
gennemgået det, synd for dig, at du ikke fik 
det lært. Nu har lærerne – og skolen – ansva-
ret for, at eleverne faktisk får lært det, der er 
sat mål for«, fastslår Jens Rasmussen.

»Og hvis det ikke lykkes, så må man jo 
gøre sig overvejelser over, hvad der så skal til 
– hvad kan kommunen så gøre, og hvad kan 
skolen gøre?« siger han.

Accountability (regnskabspligt) kalder man 
den styringsfilosofi, der ligger bag Fælles Mål: 
Skolen har ansvaret for, at skatteydernes børn 
får lært det, som de folkevalgte politikere har 
besluttet, at de skal lære, nemlig de Fælles 
Mål. Om de har lært det, skal så i princippet 
testes i de nationale test, der skal justeres, så 
de fremover passer bedre til i hvert fald nogle 
af de nye Fælles Mål.
jvo@dlf.org

lærerne kan ikke længere sige: Jeg har gennemgået stoffet,  
synd for dig, at du ikke fik det lært. 

Læs også
Jens Rasmussen holdt oplæg om 
»Den målstyrede skole« på en stor kon-
ference om »Forskning i folkeskole i for-
andring« på Institut for Uddannelse og 
Pædagogik i København for nylig. Læs 
mere om konferencen og  Fælles Mål på 
folkeskolen.dk. 

Nye valgmoduler i iscene-
sættelse, film, medier, 
design og arkitektur

Vil du anvende 
kunstneriske 
processer i din 
formidling?

Finansiering 
SVU, 6 ugers, kompetencefonden.

Kontakt os for flere info.

www.kvu.dk

Scenekunstens 
Udviklingscenter
v. Odsherred Teaterskole

DIPLOMUDDANNELSE
FORMIDLING AF 
KUNST &  
KULTUR FOR  
BØRN & UNGE
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Stamceller er et nyt forskningsområde, 
der potentielt kan revolutionere sygdoms-
behandlingen ved at gøre det muligt at 
lave ’skræddersyet’ reservevæv og måske 
organer til syge. Men mange mennesker 
oplever, at der er etiske problemer forbundet 
med forskningen – især når der benyttes 
stamceller fra befrugtede æg.

Udviklingen er de sidste år gået meget 
hurtig. Nye stamcelletyper er opdaget, og 
muligheden for at afspecialisere kropsceller 
tilbage til uspecialiserede celler meget lig 
dem, man finder i befrugtede æg, viser sig 
at være langt større, end man hidtil har troet.

Kan din hud reparere din hjerne?
Revolutionerende forskning
Derfor har Det Etiske Råd opdateret sit 
undervisningssite til folkeskolens ældste 
klasser. Her kan eleverne læse om ny 
forskning fra Københavns Universitet, 
hvor specialiserede bindevævsceller 
afspecialiseres, korrigeres for sygdoms-
gener og specialiseres til neurale celler, 
som kan sættes tilbage i patientens hjerne. 
Forskningen er revolutionerende, hvis den 
viser sig at holde i kontrollerede forsøg.

Etiske problemer
Om man finder det forkert at forske på 
befrugtede æg og embryonale celler 

Til faglærerne

i biologi, samfundsfag

og kristendomskundskabOpdateret gratis undervisningsmateriale fra Det Etiske Råd om forskning i stamceller

afhænger af, hvilken værdi eller status, man 
anser dem for at have. I materialet kan man 
læse om de hovedsynspunkter, der findes 
i debatten, og eleverne bliver opfordret til 
selv at tage stilling.

Materialet består af:
 �Baggrundstekster om biologi og etik
 �Interview med stamcelleforskere
 �Interview med etikere
 �Opgaver

Det Etiske Råd · Holbergsgade 6 · 1057 København K · +45 7226 9370 · dketik@dketik.dk · www.etiskraad.dk

Find materialet på: www.etikoglivet.dk/stamceller
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konkurrencestatsforfatter:   
Samfundsændringer har gjort   en succesfuld skole til fiasko 
Velfærdsstatens krav til skolen er steget – det samme er kritikken. 
De seneste ti år har skolen ikke leveret det, samfundet forventer, mener 
Ove Kaj Pedersen, professor ved Copenhagen Business School.

Det er et paradoks: Fra 1950’erne og frem har 
folkeskolen sikret, at flere og flere har fået en 
ungdomsuddannelse. Befolkningen har fået 
national identitet og er blevet dannet og ud-
dannet i folkets skole.

»Lærerne har leveret en succes. De har 
leveret, som de er blevet bedt om, og de 
har leveret mere, end de er blevet bedt om. 
Folkeskolen har leveret en af de statslige 
institutioners største succeser nogensinde«, 

siger Ove Kaj Pedersen. Han er professor ved 
Copenhagen Business School, CBS, og blandt 
andet forfatter til bøgerne »Konkurrencesta-
ten« og »Markedsstaten«.

Men kravene og ambitionerne på skolens 
vegne er steget – og det er her, paradokset 
opstår. For i mindst det sidste årti har der 
været en voldsom kritik af skolen: Den har 
ikke leveret det, som samfundet forventer. Og 
derfor kan den ifølge Ove Kaj Pedersen »ikke 
gemme sig for kritik«:

Vi vil nu have 95 procent af en ungdoms-
årgang til at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse.

»Ambitionerne er tiltaget i lyset af erfa-

TeksT ESbEn ChriStEnSEn

foTo JaCob  niElSEn

»Det her er politik – og enhver folkeskolelærer og 
-leder såvel som deres organisationer blander det po-
litiske og pædagogiske ganske uhelbredeligt sammen 
i øjeblikket. Vi er simpelthen forpligtede til at hive det 
hele fra hinanden«, siger Ove Kaj Pedersen, professor 
på Copenhagen Business School.
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FAGLIG FREDAG PÅ BOGFORUM 
D E N  7 .  N O V E M B E R  2 0 1 4  I  B E L L A  C E N T E R
 Faglige seminarer til lærere, pædagoger og bibliotekarer

EMNER:

•  Inklusion – mød bl.a. Bent Madsen og Charlotte Brønsted, InklusionsAkademiet

•  Børnelitteratur og læsevaner – mød bl.a. Stine Reinholdt Hansen, Center for Børnelitteratur

Køb billet og læs mere på bogforum.dk

NYT PÅ BOGFORUM 2014
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konkurrencestatsforfatter:   
Samfundsændringer har gjort   en succesfuld skole til fiasko 

ringerne fra tidligere tiders folkeskole. Og 
de erfaringer siger os, at hvis der er 15 til 20 
procent, der ikke får en ungdomsuddannelse 
og ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, så 
bliver de på langt sigt en byrde og en udgift 
for velfærdsstaten«, siger Ove Kaj Pedersen. 
Det drejer sig også om, at det har store konse-
kvenser for livskvaliteten at være ekskluderet 
fra arbejdsmarkedet – man lever kortere og 
dårligere. Og derudover er Danmark et sam-
fund i international konkurrence.

»Konkurrencen mellem landende og deres 
virksomheder er tiltaget i lyset af europæise-
ring og globalisering. Uddannelse er blevet et 
helt centralt konkurrenceparameter, forstået 
på den måde at landene nu konkurrerer på 
deres arbejdskrafts kompetencer. Derfor er 
kravet til ungdomsårgangene om højere kom-
petencer og konstant foranderlige kompe-
tencer trådt ind i den politiske verden«, siger 
Ove Kaj Pedersen.

Det hele blandes sammen
Når folkeskolereformen er blevet en slagmark 
i den offentlige debat, så er det ikke primært 
ambitionerne i reformen, der har været 
genstand for kritik. Det, mange lærere sæt-
ter spørgsmålstegn ved, er, om reformen er 
den medicin, der sikrer en bedre fremtid for 
eleverne. Og det skal man vel lytte til?

»Selvfølgelig skal man være lydhør, men det, 
der er uheldigt i den nuværende debat, er, at 
det hele blandes. Der er stadig usikkerhed med 
hensyn til, om folkeskolelærerne og deres for-
ening accepterer de højere ambitioner. Det er 
jo også en ambition om, at det sker mere effek-
tivt end tidligere. Det vil sige, at man anvender 
de eksisterende resurser mere produktivt og 
effektivt til at opnå de højere ambitioner. Her 
når vi ind til spørgsmålet om lærernes løn og 
arbejdsvilkår og finansieringen af folkeskolen 
generelt, og hvordan den finansiering og effek-
tivisering skal sikres«, siger Ove Kaj Pedersen.

Men folkeskolereformens længere skole-
dage er afhængige af det opgør med lærernes 
arbejdstidsaftale, der kom, da regeringen 
med lov 409 stoppede lockouten af lærerne 
og indførte en ny arbejdstidslov. Så lærerne 
kan dårligt være eneansvarlige for denne 
sammenblanding?

»Der er ingen, der kan sige, at den anden 
startede, og jeg gjorde det ikke. Går vi tilbage 
i historien, så har alle ansvaret, og alle har 
været igennem en lang proces, hvor ingen i 
dag kan rede ud, hvem der gjorde hvad. Som 
i enhver anden form for politik«. 
esc@dlf.org

Læs hele interviewet 
»Samfundsændringer har gjort en suc-
cesfuld skole til fiasko« på folkeskolen.dk
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Hvad er lærernes  
næste skridt?

 
Før kongressen: Arbejdstidslov, folkeskolereform, læreruddannelsens længde og udtagelse af krav til  

overenskomstforhandlingerne næste år er på dagsordenen, når 282 delegerede samles til Danmarks  
Lærerforenings kongres i København den 2. og 3. september. Folkeskolen har spurgt fem medlemmer  

af DLF’s hovedstyrelse om, hvordan de oplever status på skolerne lige nu.

A f  H a n n e  B i r g i t t e  J ø r g e n s e n  ( h j o @ d l f.o r g )  o g  M a r i a  B e c H e r  t r i e r  ( m bt@ d l f.o r g )  f oto :  s t i g  n i e l s e n

 

»Mit billede er, at der er ekstremt stor forskel fra 
skole til skole lige nu. Vi hører mest om de skoler, 
hvor lærerne ikke har mulighed for at gennemføre 
en god undervisning. De lærere skal have al den 
støtte, vi kan give. Men vi skal være åbne over for, at 
der også er plads til de lærere og skoler, der lykkes! 
De skal opleve, at foreningen er nysgerrig på, hvilke 
løsninger de har fundet«. 

Hvad skal DLF gøre?
»Vi skal fastholde, at lærere skal have ordentlige 

vilkår. Og vi skal også have fundet vores ben i for-
hold til reformen. Hvis vi som lærere synes, at det 
skal være andet end et kontrolregime eller testhel-
vede, må vi selv gå ind og tage teten. 

Det eneste, som kan ændre skolen, er engagerede 

lærere, som gennem resultater viser, at der er en 
anden vej. Så selvom der er alle mulige gode grunde 
til at være negativ, så skal vi arbejde for at sikre, at 
alle elever bliver udfordret«. 

Hvad er første skridt efter kongressen – hvis du 
kunne bestemme?

»Første skridt kunne være en ny lytte- og debat-
runde. I øjeblikket er der fokus på alt det umulige 
ved lov 409 og reformen. Begge dele er virkelighed. 
Jeg tror, at folkeskolereformen kommer til at lykkes. 
Det skal engagerede lærere nok sørge for. For ingen 
lærer ønsker, at det skal gå ud over eleverne. Eller 
for den sags skyld ud over eget arbejdsmiljø. Jeg 
håber, vi kan fastholde enhedsskolen, og at lærerne 
igen får kollektivt aftalte vilkår at arbejde under«. 

Birgitte  
BaktoFt
medlem af dlf’s 
hovedstyrelse
 

»Vi skal være åbne over for, at der også er 
plads til de lærere og skoler, der lykkes«

Alt for mange lærere oplever, at de ikke har mulighed 
for at løse den opgave, de har, på tilfredsstillende vis.  
De fleste, som kontakter mig, peger på, at de ikke har 
tid nok til forberedelse. Lærerne gør, hvad de kan for at 
klare det, men det bliver en arbejdsmiljøbelastning«.

Hvad skal DLF gøre nu?
»Vi skal spille på alle fronter. Vi skal forsøge at 

give noget hjælp lige nu til, hvordan tingene kan til-
rettelægges bedre. Men det vigtigste er fremadrettet 
at få politikere lokalt og centralt til at gå ind at tage 
ansvar for, at skolerne får mulighed for at løse den 
opgave, de har fået«. 

Hvad er første skridt efter kongressen – hvis du 
kunne bestemme?

»Jeg har et stort håb om, at KL, Undervisningsmi-
nisteriet og regeringen vil være med til at skabe et 
fælles billede af, hvordan situationen er på skolerne. 
Vi må i fællesskab have fokus på, at lærere og skole-
ledere får de bedste muligheder for at løse opgaven. 
Hvis vi gennemfører hver vores undersøgelse, så står 
vi bare og slår hinanden oven i hovedet igen.Når vi 
har et fælles udgangspunkt, kan vi gøre noget for 
at skabe rammer, der gør, at eleverne får en bedre 
undervisning«. 

anders Bondo
formand for danmarks 
lærerforening 

»Vi skal spille på alle fronter«
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»Der bliver virkelig knoklet på for at få reformen på plads 
på skolerne. De færreste steder er man blevet helt klar. For 
eksempel hvordan vi skal lave understøttende undervisning, 
lektiecafeer og bevægelse. Hvad skal være indholdet, og hvor-
dan skal det give mening både for elever og for medarbejdere? 
Det tenderer kaos nogle steder. Lærerne går ind i det, med 
alt hvad de har, for at prøve på at få det til at fungere. Deres 
professionelle tilgang må jeg tage hatten af for«. 

Hvad skal DLF gøre?
»Vi skal have meget fokus på lærernes arbejdsvilkår lige nu. 

Når lærerne ikke har tid til de øvrige opgaver, hvad gør man så? 
Vi kan ikke fjerne lov 409, men er der noget andet, man kan stille 
krav om? Det er tydeligt, at der simpelthen ikke er lærere nok«.  

Hvad er første skridt efter kongressen – hvis du kunne be-
stemme?

»Jeg håber, vi får en rigtig god debat om, hvad vi skal gøre, 
fordi landkortet er så forskelligt. Både i forhold til arbejds-
vilkårene og i forhold til implementeringen af reformen. Der 
er skoler, hvor man har fundet ud af, hvordan man kan gøre 
det. Men der er også de andre skoler. Jeg håber, at vi sammen 
finder den røde tråd. At vi er blevet enige om, hvad det er, vi 
kan gøre for at få bedre arbejdsvilkår. Det er nummer et i øje-
blikket«. 

»Skolerne er lige nu i limbo og vantro. Der er en underlig uvirkelig 
oplevelse af, at ’det her kan politikerne da ikke mene’«. 

Hvad skal DLF gøre nu? 
»Vi skal gennemdiskutere de problemer, der opstår i forbindelse 

med lov 409 og indgåelse af en ny overenskomst i 2015. Politikerne 
vil forsøge at få lov 409 indskrevet i vores overenskomst. Det ville vi 
ikke i 2013, og det vil vi heller ikke i 2015. Så hvad sker der nu? Skal vi 
ud i endnu en konflikt? Eller vil arbejdsgiverne besinde sig. Selv om 
hovedstyrelsen lagde sig ned og sagde som en gulvmåtte og anbefalede 
medlemmerne det samme – hvad hovedstyrelsen aldrig kunne finde 
på – ville det ikke løse problemet. Hvis vi sender et forslag til Overens-
komst 15 til urafstemning blandt medlemmerne, som indeholder lov 
409, så stemmer de nej, og så har vi konflikten fra 2013 igen«. 

 Hvad er første skridt efter kongressen – hvis du kunne bestemme?
»Første skridt er at få medlemmerne til at forholde sig til Overens-

komst 15 og lov 409. Vi skal signalere til arbejdsgiverne, at lærerne på 
ingen måde er formildede, og at vi ikke kan acceptere lov 409 som en 
del af Overenskomst 15«. 

Jeanette sJøBerg
næstformand  
i Ballerup lærerforening og  
medlem af dlf’s hovedstyrelse
 

niels cHristian sauer
medlem af dlf’s hovedstyrelse
 

»Det tenderer kaos  
nogle steder«

»Skal vi ud i endnu  
en konflikt?«

»Jeg tror, at man arbejder på højtryk for at få det 
bedst mulige ud af en svær situation på skolerne lige 
nu. Hos os i Nordjylland er stemningen trykket, fordi 
man oven i inklusion, arbejdstid og ny reform står i 
en budgetprocedure, hvor der er udsigt til kæmpe-
store besparelser og skolenedlæggelser«. 

Hvad skal DLF gøre nu?
»Vi skal fortsat stå sammen som en hel og stærk 

fagforening med fokus på kvalitet i skolen og på læ-
rernes mulighed for at levere en god undervisning. 

Det er altid vigtigt i en organisation at arbejde for, at 
fællesskabet løfter i flok«. 

Hvad er første skridt efter kongressen – hvis du 
kunne bestemme?

»Vi skal komme fra kongressen med en fælles stra-
tegi om, hvordan vi kommer videre. Og at vi sørger 
for, at den strategi bliver implementeret i alle led af 
vores organisation, så medlemmerne kan se, at vi til 
stadighed arbejder for skolen og for lærerne«. 

lars Busk  
Hansen
formand for  
nordkredsen og  
hovedstyrelsesmedlem 

»Man arbejder på højtryk for at få det 
bedst mulige ud af en svær situation«

Læs på næste side:

»Min indflydelse bliver ikke større af, at jeg tager en ukritisk ja-hat på«.
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  Dit image i offentligheden er noget nega-
tivt. Ser du det selv som en barriere for, at 
DLF kan få indflydelse?  
 »mit image er positivt og negativt. der er sket 
en klar polarisering. min indflydelse bliver ikke 
større af, at jeg tager en ukritisk ja-hat på. 
Jeg vil fortsætte med at være saglig og argu-
mentere ud fra den viden, vi har om, hvad der 
skaber god undervisning. det tror jeg på i det 
lange løb er det, der skaber resultater«. 

  DLF kører en omdømmekampagne om, 
hvor engagerede lærerne er, samtidig la-
ver du et tweet fra Skanderborg, hvor du 
beklager, at lærerne ikke kan være på fe-
stival, fordi der er ufleksible arbejdstids-
regler. Kan du ikke personligt stå inde for 
budskabet i omdømmekampagnen?
 »Jo da – ellers havde vi ikke sat den i værk. 
det overordnede budskab er, at vi skal skabe 
gode rammer for at lave god undervisning. 
det handler ikke mindst om, at man har tid til 
og mulighed for at forberede sin undervis-
ning, men det handler også om fleksibilitet, 
for det er med til at skabe arbejdsglæde, og 
arbejdsglæde, det giver plus på bundlinjen, og 
skolernes bundlinje er elevernes faglige ni-
veau. når alle andre skaber større fleksibilitet, 
fordi man ved, det giver plus på bundlinjen, er 

det en helt forkert vej at gå, at man laver ri-
gide stempelure i den danske folkeskole«. 

  Er du begyndt at stille dig selv spørgsmå-
let, om du er den rigtige formand til at 
lede Danmarks Lærerforening?
 »det spørgsmål har jeg altid stillet mig selv. 
det skal enhver formand gøre. Jeg har altid 
haft mine holdninger, og dem har jeg prøvet 
at præsentere. Blandt andet deltager jeg nok 
i flere medlemsmøder og tillidsrepræsentant-
møder end nogen anden formand før mig. der 
præsenterer jeg, hvad jeg står for, og hvis 
medlemmerne i dlf synes, det er den linje, vi 
skal have, så vil jeg gerne være formand for 
dlf, og hvis de ikke synes det, så kunne jeg 
ikke drømme om at være formand«. 

  Er du med til at legitimere, at lærere udtaler 
sig kritisk om reformen, når du selv gør det?
 »danmarks lærerforening har ikke rejst en 
eneste negativ historie i forbindelse med sko-
lestarten. men når journalister spørger mig 
om, hvad jeg mener om, at der overhovedet 
ikke er arbejdspladser på en stor del af sko-
lerne, så vil medlemmerne opfatte mig som 
komiske ali, hvis jeg ikke tager det seriøst, for 
det er den virkelighed, de står i«.

  På redaktionen har vi fået henvendelser 
fra flere lærere, der er positive over for re-

form og arbejdstidslov, men som ikke tør 
stå frem af frygt for kollegerne og den re-
aktion, de vil møde på debatfora. Er der 
plads til alle holdninger i Danmarks Lærer-
forening?
 »Ja – der er selvfølgelig forskellige holdnin-
ger. vi er 60.000 i dlf – noget af det, der er 
allervigtigst, er at skabe plads til alle. vi skal 
rumme dem, der synes, det er fuldstændigt 
håbløst at være lærer i sådan en 8-16-virke-
lighed, og vi skal rumme dem, der siger: for 
at sikre, at jeg ikke går fuldstændig ned ar-
bejdsmæssigt, bliver jeg nødt til at overholde 
8-16. mange lærere står i et kæmpe dilem-
ma. det giver sig udtryk i forskellige holdnin-
ger. dem skal vi kunne rumme«.

  Men skal der også være plads til dem, der 
synes, de godt kan få det til at hænge 
sammen?
 »det er da fint. tænk hvis alle lærere synes, 
det er skidegodt, så var der ingen problemer. 
det er bare ikke det generelle billede. det bli-
ver jeg nødt til at sige. og jeg har ingen pro-
blemer i, at nogle synes, at det her er super-
godt, men det hjælper ikke de rigtig mange, 
som ikke kan få det til at hænge sammen«. 

hjo@dlf.org, mbt@dlf.org

hanne Birgitte Jørgensen og maria Becher trier SPørgEr        formand for danmarks lærerforening anders Bondo Christensen svarer: 

anders Bondo christensen fremlægger klart sine holdninger, og han vil gå som DLF-formand,  
når medlemmerne ikke længere er enige med ham.

»Min indflydelse bliver ikke større af, 
at jeg tager en ukritisk ja-hat på«
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KRISTENDOMSKUNDSKAB 
1.-9. KLASSE

religion.gyldendal.dk / Religion nu 

v/ Marianne Mørch, Carsten Bo Mortensen 

og Helle Hinge

17. SEPTEMBER  
KL. 14.00-17.00

KRISTENDOMS- 
KUNDSKAB

LÆR GYLDENDALS 
NYE NATUR/TEKNOLOGI-
MATERIALER AT KENDE

natur-teknologi4-6.gyldendal.dk / PULS / 

Fælles Mål / Fremtidens læremidler 

v/ Thomas Geertz, Jørgen Haagen Petersen  

og Kristian Nordholm

5. NOVEMBER  
KL. 14.00-17.00

NATUR/ 
TEKNOLOGI

GRATIS KURSER
PÅ GYLDENDAL LÆS MERE OM KURSERNE

PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

SKOLEBIBLIOTEKAR

ALT DET VERDEN ER FULD AF! 
Ungdomsbøger, web og børnelitteratur

Særligt kursus for skolebibliotekarer

2. OKTOBER KL. 9.30-15.30

INDSKOLING 

DANSK I INDSKOLINGEN
Fandango til indskoling / Én på sproget  

v/ Trine May og Hanne Daugaard

13. NOVEMBER KL. 14.00-17.00

LÆS STRID OG FUPZ MED CL 
– til litteraturarbejdet i 1.-3. klasse 

v/ Trine May

24. NOVEMBER KL. 14.00-16.00

MELLEMTRIN 

MEDIER OG LITTERATUR
PÅ MELLEMTRINNET

dansk3-6.gyldendal.dk 

v/ Sanne Paustian Billesbølle og Marianne Oksbjerg

18. NOVEMBER KL. 14.00-16.00 

 
INDTRYK – UDTRYK – AFTRYK 

Serien MÆRKER - til litteraturarbejdet i 3.-6. klasse 

v/ Ayoe Quist Henkel, Marianne Oksbjerg og 

Anna Karlskov Skyggebjerg

3. DECEMBER KL. 14.00-16.45

UDSKOLING 

INTERTEKSTUEL FORDYBELSE
Kontekst og intertekst på dansk.gyldendal.dk  

v/ Anne Sofie Kilian og Mette Hegnhøj

26. NOVEMBER KL. 14.00-16.00
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Kom og få en inspirerende
og informationsrig 
eftermiddag sammen 
med dine fagkollegaer
og spændende forfattere

På alle vores kurser får du:

 +		en	gratis	kursusdag	med	
masser	af	ny	inspiration	til	
din	undervisning

 +	særtilbud	på	kursusdagen

 +		let	forplejning	med	frugt,	
kaffe	og	kage

 +	en	lækker	goodiebag	

Vi	glæder	os	til	at	byde	dig	og	dine	
kollegaer	velkommen	på	forlaget.

Kurserne afholdes på:
Gyldendal
Klareboderne	3
1001	København	K
Tlf.:	3375	5560
information@gyldendal.dk

9261

TYSK I 5.-6. KLASSE
– KOM GODT I GANG
tysk.gyldendal.dk / Logo! 5 / 

Få idéer til tyskundervisningen 

v/ Karen Dollerup, Louise Berg Nielsen, Poul Kok 

og Mette Sønderskov 

10. SEPTEMBER KL. 14.00-17.00

ENGELSK I INDSKOLINGEN
– KOM GODT I GANG

engelsk0-2.gyldendal.dk / 

First Boost / First Choice Beginners / 

Musik og bevægelse i begynderundervisningen 

v/ Annemarie Schriver, Tania Kristiansen, 

Knud Lindhard og Julie Schmiegelow

21. OKTOBER KL. 14.00-17.00

SPROG

DIGITAL FYSIK/KEMI-
UNDERVISNING 

fysik-kemi.gyldendal.dk / 

Webprøver / Nye Fælles Mål / 

Fremtidens læremidler 

v/ Kim Christiansen og Peter Norrild

20. NOVEMBER  
KL. 14.00-17.00

FYSIK/KEMI

AKTIVITET, BEVÆGELSE
OG DIGITAL MATEMATIK

PÅ MELLEMTRINNET
matematik4-6.gyldendal.dk / MULTI 6 

v/ Peter Mogensen, 

Birgitte Westfall og Adrian Bull

4. NOVEMBER  
KL. 14.00-16.00

MATEMATIK

TILMELD DIG HER 
ELLER PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

KURSER
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KRISTENDOMSKUNDSKAB 
1.-9. KLASSE

religion.gyldendal.dk / Religion nu 

v/ Marianne Mørch, Carsten Bo Mortensen 

og Helle Hinge

17. SEPTEMBER  
KL. 14.00-17.00

KRISTENDOMS- 
KUNDSKAB

LÆR GYLDENDALS 
NYE NATUR/TEKNOLOGI-
MATERIALER AT KENDE

natur-teknologi4-6.gyldendal.dk / PULS / 

Fælles Mål / Fremtidens læremidler 

v/ Thomas Geertz, Jørgen Haagen Petersen  

og Kristian Nordholm

5. NOVEMBER  
KL. 14.00-17.00

NATUR/ 
TEKNOLOGI

GRATIS KURSER
PÅ GYLDENDAL LÆS MERE OM KURSERNE

PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

SKOLEBIBLIOTEKAR

ALT DET VERDEN ER FULD AF! 
Ungdomsbøger, web og børnelitteratur

Særligt kursus for skolebibliotekarer

2. OKTOBER KL. 9.30-15.30

INDSKOLING 

DANSK I INDSKOLINGEN
Fandango til indskoling / Én på sproget  

v/ Trine May og Hanne Daugaard

13. NOVEMBER KL. 14.00-17.00

LÆS STRID OG FUPZ MED CL 
– til litteraturarbejdet i 1.-3. klasse 

v/ Trine May

24. NOVEMBER KL. 14.00-16.00

MELLEMTRIN 

MEDIER OG LITTERATUR
PÅ MELLEMTRINNET

dansk3-6.gyldendal.dk 

v/ Sanne Paustian Billesbølle og Marianne Oksbjerg

18. NOVEMBER KL. 14.00-16.00 

 
INDTRYK – UDTRYK – AFTRYK 

Serien MÆRKER - til litteraturarbejdet i 3.-6. klasse 

v/ Ayoe Quist Henkel, Marianne Oksbjerg og 

Anna Karlskov Skyggebjerg

3. DECEMBER KL. 14.00-16.45

UDSKOLING 

INTERTEKSTUEL FORDYBELSE
Kontekst og intertekst på dansk.gyldendal.dk  

v/ Anne Sofie Kilian og Mette Hegnhøj

26. NOVEMBER KL. 14.00-16.00

D
A
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S

K

V
i tag

er forb
ehold

 for eventuelle aflysning
er eller æ
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Kom og få en inspirerende
og informationsrig 
eftermiddag sammen 
med dine fagkollegaer
og spændende forfattere

På alle vores kurser får du:

 +		en	gratis	kursusdag	med	
masser	af	ny	inspiration	til	
din	undervisning

 +	særtilbud	på	kursusdagen

 +		let	forplejning	med	frugt,	
kaffe	og	kage

 +	en	lækker	goodiebag	

Vi	glæder	os	til	at	byde	dig	og	dine	
kollegaer	velkommen	på	forlaget.

Kurserne afholdes på:
Gyldendal
Klareboderne	3
1001	København	K
Tlf.:	3375	5560
information@gyldendal.dk

9261

TYSK I 5.-6. KLASSE
– KOM GODT I GANG
tysk.gyldendal.dk / Logo! 5 / 

Få idéer til tyskundervisningen 

v/ Karen Dollerup, Louise Berg Nielsen, Poul Kok 

og Mette Sønderskov 

10. SEPTEMBER KL. 14.00-17.00

ENGELSK I INDSKOLINGEN
– KOM GODT I GANG

engelsk0-2.gyldendal.dk / 

First Boost / First Choice Beginners / 

Musik og bevægelse i begynderundervisningen 

v/ Annemarie Schriver, Tania Kristiansen, 

Knud Lindhard og Julie Schmiegelow

21. OKTOBER KL. 14.00-17.00

SPROG

DIGITAL FYSIK/KEMI-
UNDERVISNING 

fysik-kemi.gyldendal.dk / 

Webprøver / Nye Fælles Mål / 

Fremtidens læremidler 

v/ Kim Christiansen og Peter Norrild

20. NOVEMBER  
KL. 14.00-17.00

FYSIK/KEMI

AKTIVITET, BEVÆGELSE
OG DIGITAL MATEMATIK

PÅ MELLEMTRINNET
matematik4-6.gyldendal.dk / MULTI 6 

v/ Peter Mogensen, 

Birgitte Westfall og Adrian Bull

4. NOVEMBER  
KL. 14.00-16.00

MATEMATIK

TILMELD DIG HER 
ELLER PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

KURSER
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Tidligere Irma-direktør:  
Lederne skal ud af »skoleskabet«

Tirsdag 19. august 2014 kl. 07.25

DLF har i samarbejde med tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen udviklet syv bud på god skoleledelse.

frihed, motivation og udfordringer frem 
for magt, hierarki og kontrol. Det er kernen 
i tidligere Irma-direktør Alfred Josefsens 
ledelsesfilosofi, som han fortæller om på en 
video, Anders Bondo fik tilsendt. Det blev 
inspirationen til et samarbejde. »Jeg troede 
da først, at de måske havde ringet til det 
forkerte nummer, for jeg har jo også hørt 
om lærerne som ledelsesresistente«, for-
tæller Alfred Josefsen, der forrige år forlod 
supermarkedskæden Irma efter 13 succes-
rige år som direktør, fordi han ikke kunne 
acceptere Coop-ledelsens beslutning om at 
flytte Irmas hovedkontor ind som en del af 
det store fælles Coop-hovedkvarter.

»Men jeg kunne jo hurtigt mærke, at der 
er en dyb interesse hos lærerforeningen for 
at lave et godt projekt«, siger Alfred Josef-
sen, som har samarbejdet med Dlf i nogle 
måneder om at sætte ord på, hvad der er god 
ledelse i folkeskolen. 

»Jeg kommer til at tænke på, da jeg i sin 
tid sad sammen med kl’s Mads lebech, og 
vi skulle lave en arbejdstidsaftale. Der star-

Dlf’s bud på god skoleledelse er samlet under 
disse syv overskrifter – læs mere på dlf.org/god-
skoleledelse 

1. nærværende skoleledelse

2. Værdibaseret skoleledelse

3. Åbenhed i skoleledelse

4. Teambaseret skoleledelse

5. skoleledelse og arbejdsglæde

6. Resultatfokuseret skoleledelse

7. skoleledelse og det personlige lederskab.. 

DLF’s SYV BUDSc
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Fredag 15. august 2014 kl. 11.08

»Jeg er den samme som før ferien«
lærerparret Anette og Morten friis Haunstrup 
er godt trætte af, at skolereformen bliver om-
talt meget negativt i medierne. 

»Reformen er et vilkår, og vi er nødt til at 
finde det positive i det«, fastslår han, hvortil 
hun tilføjer: »Jeg kan ikke sige, at det funge-
rer for alle andre, som det fungerer for mig. 
Personligt oplever jeg dog, at jeg er den sam-
me lærer for mine elever som før ferien«.

kortere lektioner og undervisning i sam-
me fag på samme klassetrin betyder blandt 
andet, at lærerparret har tid nok til forbere-
delse i den nye skolevirkelighed. 

Foto: Anette Friis Haunstrup

lærerparret Anette og Morten friis Haunstrup glæder 
sig over den nye folkeskolereform.

Tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen hjælper Dlf 
med at sætte ord på, hvad der er god ledelse i folke-
skolen.

tede vi ikke med at se på, hvilke paragraffer vi 
skulle ændre, nej, vi startede med at kigge på, 
hvilken lærerrolle vi ønskede i fremtiden og 
hvilken lederrolle. og det var den tankegang, 
jeg genfandt i den video«. 

»Alfred har kunnet hjælpe os med at sæt-
te de rigtige ord på, så vi når ud over rampen. 
sproget betyder meget«, erkender Anders 
Bondo.

et af de ord, Alfred Josefsen har præget 
Dlf’s nye pjece om skoleledelse med, er 
»skoleskabet«. Ideen er, at mange skoleledere 
skal ud af skoleskabet og finde tid til deres 
lederskab.  
kra@dlf.org
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Professor: læringsmål kan  
dræbe elevernes kreativitet.  
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Mandag 18. august 2014 kl. 15.55

Strejkende norske lærere 
hilste på ministeren

Hundredvis af strejkende lærere 
stod i morges vagt langs vejen op 
mod Universitetet i stavanger for 
at vise kunnskapsminister Thor-
bjørn Røe Isaksen, at den norske 
skole er i en alvorlig situation.

osmund Gard skjeggestad 
sidder i strejkekomiteen i stavan-
ger, hvor der lige nu er udtaget 
509 lærere i strejke, efter at et 
massivt flertal af medlemmerne 
i juni sagde nej til Riksmeglerens 
mæglingsforslag om lærernes ar-
bejdstid.

»På torsdag optrapper vi strej-
ken, så yderligere 200 lærere går i 
strejke«, fortæller han.

Onsdag 13. august 2014 kl. 07.40

Skoleleder: Vil ikke  
uddanne soldater til  
konkurrencestaten

skoleleder 
Morten May 
siger farvel 
efter ni år 
som leder af 
Bakkegårds-

skolen i Gentofte og står nu i 
spidsen for Danmarks største 
lilleskole, Byens skole, i Valby. 
»Det er de grundlæggende 
motiver bag folkeskolerefor-
men, jeg ikke er enig i. enkelt-
stående er initiativerne for så 
vidt gode nok, men forståelsen 
af folkeskolen som primært en 
konkurrenceevneskabende fak-
tor er en reduktion af skolens 
funktion«, siger han. 

Fredag 8. august 2014 kl. 15.10

Ung lærer: Så lad os  
da få centralt styret 
undervisning

Jakob Wilhardt og hans kol-
leger har haft en uge til at 
forberede et skoleår. officielt 
skal de tage udgangspunkt 
i hvert af de nye fælles Mål 
og tilrettelægge et relevant 
undervisningsforløb for netop 
deres elever – i virkelighe-
den bliver det til det muliges 
kunst. nu lægger han op til 
debat og beder om en cen-
traliseret læseplan i stedet. 
lærerne bør ikke hver især 
opfinde den dybe tallerken, 
mener han.   

Tirsdag 12. august 2014 kl. 11.02

KL og Radikale:  
Fuld tilstedeværelse  
kan måske blødes op

»Jeg forstår ikke, hvorfor det er 
blevet sådan«, siger økonomi- 
og indenrigsminister Margrethe 
Vestager (Radikale Venstre) til de 
mange kommuners krav om, at 
lærere skal bruge stort set al deres 
arbejdstid på skolen.

kl-direktør kristian Wendel-
boe er inde på det samme i et 
tilsvarende interview til bogen 
»lærernes kampe – kampen for 
skolen«, som udkommer den 1. 
september. »Det kan jo godt være, 
at det ikke behøver at være sådan 
for altid – at der senere vil komme 
opblødninger«, siger han.

skolelederformand Claus Hjort-
dal udtrykker stor forundring over 
udmeldingerne.

 
nyheder på:

  

Onsdag 13. august 2014 kl. 14.16

»Hele foreningen skal fokusere 
arbejdet med læreruddannel-
sen på at støtte op om profes-
sionsbacheloruddannelsen og 
droppe arbejdet med en femårig 
forskningsbaseret kandidatud-
dannelse«.

sådan skriver lærerstude-
rendes landskreds (ll) i et 
forslag til vedtagelse på kon-
gressen den 2.-3. september.  

Den nuværende fireårige 
læreruddannelse er ikke fejlfri. 
Men den rummer alle mulig-
heder for at få skabt en god 
uddannelse, mener ll. Derfor 
har man indsamlet de 200 
underskrifter fra minimum fem 

lokale lærerkredse, der skal 
til for at stille et forslag til en 
kongresvedtagelse.

»At man gerne vil have 
mere forskning ind i uddan-
nelsen, har været et af Dlf’s 
væsentligste argumenter for 
en kandidatuddannelse siden 
2005, da valget stod mellem 
seminarier eller universiteter. 
Men på professionshøjskolerne 
har vi fået forskningen ind«, 
siger ll-formand Bob Bohl-
bro. 
lif@dlf.org  

Mest læste:
 
•   Debat: farvel til  

forberedelsen

•   skoleleder vil ikke  
uddanne soldater til  
konkurrencestaten  

•   kl og Radikale:  
fuld tilstedeværelse kan  
måske blødes op 

 
Mest kommenterede:
 
•   Debat: farvel til  

forberedelsen 

•   Debat: formænd for Dlf

•   kl og Radikale:  
fuld tilstedeværelse kan 
måske blødes op 

Lærerstuderende: Drop krav 
om femårig uddannelse

Foto: M
ichael Hyldgaard Løgholt, LL

ll-formand Bob Bohlbro vil langt hel-
lere have en god fuldtidsuddannelse 
på en professionshøjskole end en del-
tidsuddannelse på universitetet.

Fo
to
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Fik du  
læst: 
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Ny Hverdag  
på to  
forskellige 
skoler
Nordstjerneskolen 
– en ny kæmpeskole 
med næsten 1.100 
elever i Frederikshavn 
i en fattig kommune 
med store sociale 
udfordringer kontra 
Trongårdsskolen – en 
650 elever stor skole 
i den resursestærke 
kommune Lyngby-Ta-
arbæk på grænsen til 
det mondæne Nord-
sjælland. En såkaldt 
udmøntningsaftale i 
det nordlige Jylland, 
der ikke levner nogle 
timer i arbejdsugen, 
som lærerne selv rå-
der over. Alt arbejde 
skal udføres på sko-
len. Kontra en af lan-
dets bedste lokalafta-
ler i Lyngby-Taarbæk, 
som bevarer noget af 
fleksibiliteten i  
lærergerningen.

Folkeskolen har 
besøgt to skoler, som 
er startet op i den 
samme nye virkelig-
hed med en reform og 
nye arbejdstidsregler, 
der skal implemente-
res. To skoler, som på 
papiret har forskellige 
forudsætninger for 
reformsucces. 

senere på året, når den hek-
tiske skolestart har lagt sig, 
og reform samt arbejdstid er 
kommet mere ind under huden 
på lærerne, vil folkeskolen  
berette mere om hverdagen i   
lyngby og frederikshavn. 

serie:

rapporteret
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Nordstjerneskolen: 

Meget sejler nu, 
Men det Må ikke gå 

ud over børnene
Pædagoger læser timer i kristendomskundskab  

og natur/teknologi, for der er ikke lærere nok i 
teamene til at dække elevernes timer.
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»Nogen har bestemt, at 
det er bedst for os at være 
her på skolen i forbere-
delsestiden, så det er vi«, 
siger tillidsrepræsentant 
Søren Frost. Lige nu uden 
arbejdsborde og fredag 
også uden netadgang.

En spritny kæmpeskole, en fattig kommune 
tæt på at blive sat under administration, 1.100 
børn, der læser, lærer og leger. Nordstjer-
neskolen i Frederikshavn ligger som en stor 
stjerne tæt på sports- og kulturcentret Arena 
Nord. Her arbejder omkring 140 lærere og 
pædagoger i den nye skolevirkelighed. 

Arbejdspladserne til lærerne er ikke klar 
endnu. Der går et par uger mere til omkring 

1. september. Tre lærere skal så dele et hæve-
sænke-bord og en stol.

Det er arbejdsdag nummer tre, efter at ele-
verne er mødt, og stemningen er høj. Lærer-
ne er glade for at være på arbejde igen, men 
alle taler om en underlig ferietid helt uden 
forberedelse. De kendte ikke deres skemaer, 
så de kunne ikke forberede sig. Skemaet fik 
de for en uge siden. 

Personalet har taget en beslutning: Det 
kan godt være, at meget sejler og er ukendt 
her i reformens begyndelse, men det skal 
ikke gå ud over børnene. De skal ikke kunne 
mærke noget.

TeksT Helle  lauritsen

foTo lars  Horn
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nordstjerneskolen  
i frederikshavn
 
Ny skole sammenlagt af tre byskoler og åbnet 
januar 2013. Bygget som en stjerne med fem tak-
ker. Der er specialklasserække og mange modtage-
klasser. Fra 1. september bliver en ny leder konsti-
tueret. Den tidligere rejste i juni til en mindre skole.

Lærerne har et lille personalerum i deres tak 
og får om et par uger også en delt arbejdsplads og 
reolplads. Tre skal dele et hæve-sænke-bord med 
kontorstol.

Skolens faglokaler er bygget til hold på om-
kring 16 elever ad gangen. Klassekvotienten er høj, 
en del klasser er på 28-30 elever. 

Skolen har en mindre tumlesal, hvor man ikke 
må spille bold. Der er ingen idrætssal. En planlagt 
multihal tæt på er sparet væk. Nogle idrætstimer 
foregår i Arena Nord ved siden af skolen. Her er 
dog langtfra plads til alle skolens idrætstimer, og 
de ældste elever cykler derfor til den tidligere Hån-
bækskolen, der huser 10. klasse i dag. For tiden 
satser man på udendørs idræt. Men en del af de 
yngre elevers idrætstimer foregår på Munkebak-
keskolen, der ligger ved siden af. Skolen blev luk-
ket for halvandet år siden, der er brædder for flere 
vinduer, og det er sparsomt med rengøringen. Om-
klædningsrummet ligger i kælderen med en kraftig 
dunst af indelukket luft og med fugtproblemer. 

Frederikshavn Kommune er udråbt til landets 
fattigste. I marts besluttede økonomiudvalget 
at spare yderligere 125 millioner kroner i 2015. I 
februar i år skrev økonomi- og indenrigsministeren 
til kommunen og bad den stramme op. Ellers ville 
kommunen blive sat under administration. I gen-
nemsnit var der dengang 468 kroner per borger i 
kommunen.

Lærerkreds Nord har forhandlet en udmønt-
ningsaftale med et værdipapir hjem. Lærerne har 
maksimum undervisningstimetal på 850. Nyud-
dannede har 750 timer.

For eksempel er der ikke lærerpersonale 
i alle team til at dække elevernes skema. Det 
betyder, at enkelte undervisningstimer som 
kristendomskundskab, dansk og matematik i 
nogle af klasserne vil blive læst af pædagoger, 
fortæller tillidsrepræsentant Søren Frost. 

»Mig bekendt må pædagoger ifølge loven 
ikke undervise i et fag et år. Det er spæn-
dende, hvem der skal have ansvaret for 
undervisningen. Pædagoger er lige så gode 
mennesker som lærere, men de har en anden 
uddannelse og overenskomst«.

Geden var for dyr
Indtil arbejdspladserne står klar, har de aftalt, 
at det er okay at køre hjem og forberede sig.

»Men vores indstilling er også, at nogen 
har bestemt, at det er bedst for os at være her 
på skolen i forberedelsestiden, så det er vi. Vi 
føler ingen forpligtelse til at lappe på tingene, 
så må det blive derefter«, siger Søren Frost.

Han fortæller, at skolen i uge 6 og 7 havde 
reformforsøg for at øve sig på den nye vir-
kelighed. Dér prøvede de understøttende 
undervisning, tænkte mere bevægelse ind i 
undervisningen og udarbejdede selv skemaer 
med samlede blokke af undervisning og 
forberedelse. Men konteksten har flyttet sig 
siden. Det er stort set ikke muligt at bringe de 
positive elementer fra forsøget i spil nu. Øko-
nomien er ikke til det.

Allerede under reformforsøget var der 
flere ideer, der ikke kunne prøves.

»Vi regnede på det forslag, som undervis-
ningsministeren kom med, om at slagte og par-
tere en ged sammen med eleverne. Men det 
havde vi slet ikke råd til her på skolen«, fortæl-
ler lærer Mark Andrew Jewkes, der underviser 
i udskolingen. Han underviser i historie, geo-
grafi, tysk, kristendom og samfundsfag.

De burde stole på os
Mark Andrew Jewkes ville ønske, at politiker-
ne havde sagt, at lærerne skulle være til stede 
på skolen i 32 timer om ugen og ellers have 
nogle timer, de selv råder over.

»Og så skulle de stole på os og på, at vi 
forbereder os. Men de stoler jo ikke på os. Jeg 
er en af de mange lærere, der har overvejet 
et andet job, men jeg kan rigtig godt lide læ-
rerjobbet«.

Han har været lærer i 17 år.
»Vi er inde i et firkantet system, og så sty-

rer vi efter dét. Inden ferien var der mange 
uafklarede ting, der ikke var styr på. Her i 
udskolingen vidste vi dog, hvilke fag vi skulle 
undervise i. Det vidste vores kolleger ikke. Jeg 

nød min ferie og kunne ikke lade være med at 
interessere mig for Kretas historie og geologi, 
da jeg var af sted. Jeg havde meget lyst til at 
komme i gang igen efter ferien. Mødet med 
eleverne er jo det samme«.

Han har et ønske: »Lad os da arbejde 
hjemme, og så kan kommunen spare de penge 
til hæve-sænke-borde. Jeg vil gerne støtte kom-
munen med min arbejdsplads derhjemme«.

»Jeg vil ikke bytte med en nyuddannet 
lærer. Jeg har fundet min identitet som lærer, 
og jeg kan godt hive et forløb ud af ærmet i 
en undervisningstime, hvis jeg skal. Men det 
er, hvordan eleverne reagerer, der er interes-
sant. Det er dér, man skal justere og skifte 
materialer ud. Jeg er så gammel, at jeg kan 
overleve i en klasse, men jeg kan selv mærke 
forskellen på god forberedelse og manglende 
forberedelse. Jeg håber bare, at eleverne ikke 
kan mærke forskellen«, siger Mark Andrew 
Jewkes.

Personalet undrer sig
Rundt på skolen er der gang i undervisnin-
gen, og i et af personalerummene prøver 
nogle at forberede sig mellem mad og brade-
pandekage. De undskylder, at det roder, men 
de har jo ingen arbejdspladser.

Tillidsrepræsentanten fortæller, at de har 
været udfordret af ventilationsanlæggene. De 
er under pres i de små personalerum med 
mange mennesker fra klokken 8 til 16.

»Byggeriet blev presset igennem. Finansie-
ringen skulle være på plads inden en bestemt 
dato, så indimellem gik det hurtigt. Vi har 
nogle problemer med, at vinduerne åbner 
automatisk, hvis luften bliver tung, og gardi-
nerne går ned, når lysindfaldet bliver højt. 
Det ville være rart at kunne styre det selv. 
Men det er da ellers rigtig lækkert at arbejde 
på en helt ny skole«, siger Søren Frost.

Forskelligt undrer dog de ansatte. Hvorfor 
skal faglokalerne være så små, at der ikke er 
plads til en klasse? Det giver skemaudfordrin-
ger. Hvorfor har nogle klasser instruktionslo-
kaler i stedet for klasseværelser? Lokalerne er 
meget små og har kun få stole.

Hvorfor er skolen bygget uden idrætsfa-
ciliteter? Der er ikke plads nok i Arena Nord 
til at dække det hele, så to af de gamle skoler 
bruges. Den ene ligger to kilometer væk, og 
den anden står tom her ved siden af. Med et 
meget ildelugtende omklædningsrum. 

Meget at øve sig på
I en af stjernetakkerne står lærer Henriette 
Christensen med sit nye fag it og et hold 
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politikerne, men hvorfor er ledelsen, kommu-
nen og arbejdspladserne så ikke klar? De har 
da haft lige så lang tid til at forberede sig«, 
siger hun.

»Men vi gør, som vi plejer – tilpasser os 
forholdene og får det bedste ud af tingene«.

»Børnene er dem, der holder mig i live – 
og mine gode kolleger. Vi møder op om mor-
genen og glæder os til arbejdet, og vi får det 
til at fungere«.

nye roller til alle
Lærerne på Nordstjerneskolen har aftalt 
indbyrdes, at de ikke vil holde øje med, 
hvornår kollegerne forlader skolen. Der er jo 
en grund, og de vil ikke være politibetjente. 
Aftalen er også, at det er tillidsrepræsen-
tanten, der forhandler. Det gælder et godt 
arbejdsmiljø, og ikke hvilken lærer der bedst 
kan få noget igennem. 

»Som tillidsrepræsentant har man også 
fået en ny rolle. Ledelsen kan ikke drive 
skolen uden samarbejde med personalet, 
arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsen-
tant. Her i opstartsfasen bliver alle klogere 
– også ledere og forældre. Jeg håber, at vi via 
samarbejde kan få opbygget en god tillid«, 
siger Søren Frost.

Han understreger, at han er tillidsrepræ-
sentant 24 timer i døgnet. Man ringer, hvis 
man har behov.

Den nye virkelighed ramte Mark Andrew 
Jewkes på en pudsig måde i går. Om tirsdagen 
har han fem timers samlet forberedelse fra 
klokken 7.30 og så to undervisningstimer 
bagefter.

»Jeg prøvede at forberede mig fem timer i 
træk på skolen, men det kunne jeg ikke klare. 
Så længe plejer jeg ikke at forberede mig på 
én gang. I går kunne jeg rydde op, men jeg 
ved ikke, hvordan jeg fornuftigt skal bruge 
tiden næste tirsdag. Normalt sidder jeg heller 
ikke på en skrivebordsstol og læser faglittera-
tur«, siger han.

Men nichen med puder og sofaen ude på 
gangen er forbeholdt eleverne. I hvert fald 
har han ingen planer om at slænge sig dér 
med en bog i hånden. 
hl@dlf.org

elever fra 5.-klasserne. De har krea-bånd i 
to timer med it. Henriette Christensen er 
lidt overrasket, for der er to elever mere 
på holdet end på hendes liste. To elever fra 
specialklassen. Men sådan sker der så meget 
for tiden.

Hun har været lærer i ni år og fortæller, 
at denne sommerferie var meget anderledes 
end ellers. 

»Jeg plejer at forberede mig noget tid in-
den skolestart, men det kunne jeg ikke i år, 

for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle undervise 
i. Jeg fik først skemaet, da jeg mødte. Jeg har 
fået alt det, jeg gerne ville have, plus it«. 

Henriette Christensen underviser i 4.- og 
5.-klasser i dansk, svømning, idræt, it og na-
tur/teknologi.

»Som udgangspunkt synes jeg, at for-
andringer er godt, og jeg er klar over, at al 
begyndelse er svær. Jeg har meget at lære i 
år. At forberede mig på skolen, at øve mig i at 
finde de kreative sider frem, når jeg sidder på 
skolen. Men hvis en forælder ringer om afte-
nen, tager jeg altså telefonen«.

Hun fortæller, at hun føler sig puttet i en 
kasse, og at det er træls.

»Lærerne har haft lang tid til at forberede 
sig på reformen, får vi hele tiden at vide af 

»Lad os da arbejde hjemme, så kan kommunen spare de 
penge til hæve-sænke-borde. Jeg vil gerne støtte kom-
munen med min arbejdsplads derhjemme«, siger Mark 
Andrew Jewkes, der er lærer i udskolingen.

»Børnene er dem, der holder mig i live – og mine gode kol-
leger. Vi møder op om morgenen og glæder os til arbejdet, 
og vi får det til at fungere«, siger Henriette Christensen, 
lærer på mellemtrinnet.
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Græsset er grønnest i Lyngby-Taarbæk, skrev 
Folkeskolen i maj måned efter at have sam-
menlignet den famøse lokalaftale i Lyngby 
med den manglende aftale i Rudersdal. Nu 
har hverdagen – den helt nye af slagsen – 
meldt sin ankomst. Dagene til forberedelse af 
skoleåret er forbi, og mandag den 11. august 

slog Trongårdsskolen i Lyngby dørene op for 
eleverne.

tidshysteri
»Meget er det samme som sidste år. Det sikrer 
vores lokalaftale os. Men det er også nye 
tider, for der er noget med tiden. Den har fået 
meget mere fokus end tidligere«, siger lærer 
Bent Roland Pedersen. Han underviser i na-
tur/teknik, kristendom, matematik og engelsk 
i indskolingen og er frustreret over, at tiden 
er blevet en så stor faktor i hans arbejdsliv.

»Nu er jeg begyndt at kigge på, hvornår 
jeg går hjem. Det har jeg aldrig gjort før«.

»På trods af de ni timer, vi selv råder 
over hver uge, så er der meget mere ar-
bejde på skolen. Vi er lige så præget af den 
nye lov som alle andre steder, fordi man 
hele tiden bliver bombarderet med i medier 
og andre steder, at nu er det hele helt nyt. 
Så det fylder meget«, siger Bent Roland Pe-
dersen, som dog sammen med sine kolleger 
glæder sig over, at skolens ledelse ikke går 
ind for stempelure. 

TeksT siMon  Brix

foTo Bo  tornviG

På trods af lokalaftale: 

tidstyranniet  
sidder i kroppen

På Trongårdsskolen i Lyngby-Taarbæk ligner det hele umiddelbart sig selv.  
Lærerne har midt i en brydningstid fået en håndsrækning af kommunen med  

en  aftale, som sikrer tid til forberedelse og muligheden for at tage noget af  
arbejdet med hjem. Men bag facaden er forandringen i fuldt sving.
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»Dem er der heldigvis ingen af«, siger han. 
Lærer og tillidsrepræsentant Betina Sirin 

er glad for lokalaftalen. Hun mener, at den 
gør overgangsfasen med ny reform og ar-
bejdstidslov nemmere. Men hun er enig med 
sin kollega i, at de ni timer om ugen, som læ-
rerne kan vælge at lægge i hjemmet, ikke gør 
processen gnidningsfri.

»Der er meget større bevidsthed om at 
holde styr på sine timer. Jeg har ikke hørt om 
nogen, der bare vil arbejde, som de plejer. 
Selvom vi selv råder over ni timer om ugen, 
så er vi kulturelt på vej hen mod mere ar-
bejde på skolen«, tilføjer Betina Sirin. 

Er det negativt?
»Nej, det er fantastisk«, siger lærer Malene 

Kort, som underviser i dansk, engelsk, mate-
matik og natur/teknik i udskolingen. Hun er 
glad for at have fri, når hun har fri. Men der 
er dog mangler i lov 409, siger hun.

»Det gør ondt på lærerne, at der er så lidt 
tid til forberedelse«. 

»… Og på eleverne«, tilføjer kollegaen Be-
tina Sirin. Undervisningen bliver uundgåeligt 
ramt på kvaliteten, når der ikke er tid nok til 
at forberede undervisningen, mener hun.

»Ledelsen siger, at fælles forberedelse er 
nøglen, men det er det altså ikke. Vi har brug 
for den individuelle forberedelse til nogle 
aspekter af forberedelsen, men den tid er 
mistænkeliggjort«.

Lokalaftalen sikrer en blødere overgang fra 
den tidligere arbejdslov til den nye, medgiver 
Bent Roland Pedersen. Men der er også proble-
mer med den. Der mangler klarhed over, hvad 
lærerne skal bruge den individuelle forberedel-
sespulje på 360 årlige timer til, mener han. 

»Svagheden i lokalaftalen er jo, at lærere, 
ledere og forvaltning ikke er enige i, hvad de 
360 timer præcist skal gå til. Vores skoleleder 
siger, at vi selv bestemmer, kredsen siger, at 
timerne skal bruges på individuel forbere-
delse. I forvaltningen forventer de nok mere 
en kombination af det hele. Men det er altså 
meget rart at vide, hvor meget tid man har til 
en opgave«.

Meget mere arbejde
»Hvad hed en af hovedpersonerne under 
reformationen?« spørger Betina Sirin ud i den 
6. klasse, hun underviser i historie. Men det 

kan eleverne ikke lige huske. Til gengæld er 
der en, der har godt styr på, hvornår Første 
Verdenskrig begyndte. Der er ro i klassen, når 
læreren snakker. Men der er masser af fingre i 
vejret, når Betina Sirin spørger om navnet på 
en historisk person eller begivenhed. Der er 
tydeligvis et godt læringsmiljø i klassen.

Betina Sirin fortæller og spørger, eleverne 
lytter og svarer. Det er en helt almindelig 
undervisningssituation, og alligevel er alt 
anderledes. Selv om man arbejder i en af de 
få kommuner, hvor en lokalaftale mellem 
kommune og lærerkreds sætter nogle over-
ordnede rammer for lærernes arbejdstid, så 
er der stadig meget nyt under solen. 

»Vi skal arbejde meget mere. Der er mange 
flere opgaver, som skal løses«, siger Betina 
Sirin og fremviser den opgaveoversigt, hun har 
fået »stukket i hånden« af sin leder. Tidligere 

var en opgaveoversigt noget, lærerne skrev 
under, hvis de ønskede det. Nu bliver den bare 
afleveret. Det politiske mantra om, at lederne 
skal lede og fordele arbejdet, bliver efterlevet. 

»Jeg har lige fået nogle ekstra opgaver, 
som ledelsen slet ikke havde fortalt mig om. 
Jeg er åbenbart blevet formand for et par fag-
udvalg«, siger hun.

Listen over arbejdsopgaver er lang ifølge 
Betina Sirins opgaveoversigt. Personalemøde, 
aktionslæringsforløb, censorater, delt klasse-
lærer, fagfordeling, fagteam, formand for hi-
stories fagudvalg, formand for samfundsfags 
fagudvalg, lærermøder, Med-udvalg, prøve-
afvikling, pædagogisk udvalg og tillidsrepræ-
sentant. De opgaver er der afsat 982,4 timer 

til på et år, og i den tid ligger forberedelsen 
også. 

Ved siden af arbejdsopgaverne og forbe-
redelsen skal Betina Sirin undervise i 23 lek-
tioner om ugen, eller hvad der også svarer til 
690 timer på et år. 

Det bedste alternativ
Betina Sirin er tilsyneladende ikke den eneste 
lærer, som er glad for lærernes aftale. Et 
håndgribeligt tegn på det er, at der ikke er 
en eneste lærer på Trongårdsskolen, som har 
sagt op i kølvandet på arbejdstidslov og ny 
reform. En enkelt lærer er blevet erstattet af 
en anden, men det handlede ikke om de nye 
arbejdsbetingelser, fortæller Betina Sirin. 

Til gengæld er der blevet ansat en række 
nye lærere i Lyngby-Taarbæk Kommune, og 
mange af dem kommer fra Rudersdal, hvor 
lærerne ikke fik nogen aftale med kommu-
nen. På en enkelt skole i Rudersdal har halv-
delen af lærerværelset sagt op.

Lærer Lajla Hornshøj sidder og forbere-
der sig i en mellemtime. På Trongårdsskolen 
deles 30 lærere om seks lærerarbejdspladser, 
som allerede var etableret, inden lov 409 blev 
en realitet.

»Intet er forandret, andet end at der er 
kommet rotter i køkkenet«, siger hun med et 
glimt i øjet.

En økonomisk gevinst for Lyngby-Taarbæk 
Kommune ved at lade lærerne råde over ni 
ugentlige timer er, at der ikke har været det 
samme behov for at etablere arbejdspladser 
på skolen som andre steder, hvor alle arbejds-
timer lægges på skolematriklen. 

»Men det er altså kun rent fysisk, at intet 
er forandret. Mellem ørerne på lederne er der 
sket noget«, siger hun og nikker med hovedet 
over mod ledelsens lokaler. 

»Jeg har da overvejet min fremtid. Måske 
skal jeg ikke være lærer for evigt. Men når 
jeg ser på alternativerne andre steder, er det 
bedst at være her«, slutter Lajla Hornshøj. 
sbj@dlf.org

I klasselokalet er der ikke meget, der har ændret sig, 
mener Betina Sirin. Hun er glad for at være tilbage og 
undervise. Jargonen mellem lærerne synes heller ikke 
at have taget meget skade. Humøret er generelt højt på 
Trongårdsskolen.

trongårdsskolen  
og  lokalaftale
Der er 50 lærere og 630 elever på skolen.

�Lærerne arbejder under en lokalaftale, som sikrer:
��et undervisningsloft på 26 lektioner
��at ledelsen maksimalt kan kræve tilstede- 

værelse på skolen i 32 timer 
��at lærerne selv råder over ni timer, som kan  

lægges uden for skolens matrikel.

Nu er jeg begyndt at kigge på, hvornår jeg går hjem. Det 
har jeg aldrig gjort før«, siger Bent Roland Pedersen, lærer 
på Trongårdsskolen.
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B a r n e v o g n  o g  n i l f i s k
Hjulene er hentet fra to gamle 

barnevogne. Et af hjulene røg af 
under løbet. Et af udstødnings-

rørene stammer i øvrigt fra  
en Nilfisk King-støvsuger.

P æ d a g o g e n s  n o s t a l g i
Jens Krogh, støttepædagog: 

»Bilerne er bygget som et  
projekt i skoleregi. Jeg byggede 
selv sæbekassebiler som barn. 

Det skulle de også prøve«.

SæbekaSSebiler kører 
godt på hotdogS
Eleverne på Kaløvigskolen har deltaget i Classic Race i Aarhus. 
Et race med historiske biler og en underafdeling for sæbekas-
sebiler. I år deltog specialskolen med to racerbiler, som eleverne 
selv var med til at gøre klar på værkstedet. Efter løbet blev der 
fyldt hotdogs på både racerkørere og »rugbrødsmotorer«. 

Foto og tEKst: Simon JeppeSen
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f o r m e l  1 - r a c e r e n
John Player special fra cirka 

1975, dengang tobaksfirmaer 
måtte sponsorere. Kører:  
Mikkel på 10.  »Motor«:  

Maciej og Mirham.
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m o t o r i s k  m e n t o r
Hobbyracerkører lars Rosenfeldt 

er mentor. »Jeg er ikke så  
pædagogisk skruet sammen, 

men de kan nok mærke, at  
der er et stort hjerte«.

f o r m e l  3 - B i l e n
Reynard 903 fra cirka 1990.  

Kører: Mirham på 11. »Motor«: 
Casper, Mikkel, Maciej.
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iXplore Matematik er det nyeste medlem af iXplore-familien, som allerede 
 består af  digitale systemer til natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi. Til 
hvert klassetrin  findes et website med matematisk kernestof, lærervejledninger 
og en stor samling af  opgaver, aktiviteter, digitale ressourcer og test. 

Nyt digitalt system til 1.-10. klasseiXplore Matematik

TVÆRFAGLIGE FORLØB
iXplore Matematik til 1.-6. kl. består af fælles-
emner med iXplore Natur/teknik. iXplore 
 Matematik til 7.-9. indeholder for hvert klasse-
trin tre fællesemner med iXplore Biologi, iXplore 
 Fysik/kemi og iXplore Geografi. Fællesemnerne 
giver god mulighed for tværfagligt samarbejde.

DIGITALE RESSOURCER
I iXplore Matematik findes et leksikon, hvormed 
eleverne hurtigt og nemt kan få uddybende for-
klaringer på faglige begreber. Eleverne kan også 
få teksten læst op og gå på opdagelse i aktiviteter, 
spil, videoer og animationer.

KOMMUNIKATION
Eleven kan gemme besvarelser, skrive noter og 
arbejde med logbog.  Færdighedsopgaverne rettes 
automatisk og giver direkte respons. Læreren kan 
følge med i elevens arbejde og kommunikere 
med eleven om besvarelser. Elevens og klassens 
resultater samles i overskuelige klasseskemaer, 
der giver læreren et nemt overblik. 

PRØVEABONNEMENT 
Lige nu kan du se nærmere på iXplore Matematik 
til 4. og 7. klasse. Bestil et gratis og uforpligtende 
 prøveabonnement på www.goforlag.dk/
prøveabonnement eller ring på tlf. 63 44 16 83

TILSKUD

KERNESTOF OG INTERAKTIVE OPGAVER
Kernestoffet til hvert klassetrin er inddelt i seks emner, der lever op til de nye  Forenklede 
Fælles Mål. Emnerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden og er  opbygget med faglig 
 progression fra 1. til 10. klasse.

Hvert emne indeholder:
– En introtekst med illustration og video/animation
– Læringsmål for emnet
– Introduktionsopgave til emnet
– Faglige opgaver, der træner nye matematiske begreber vha. bl.a. GeoGebra
– Færdighedsopgaver, der træner de nye færdigheder på tre niveauer
– Evalueringsopgave med fokus på elevens nye viden
– “Viden om”, der giver overblik over emnets centrale faglige begreber

Eleverne kan uploade præsentationer, billeder og videoer af aktiviteter samt optage lydfiler og 
besvare opgaver med hjælp fra regneark og det integrerede geometriprogram GeoGebra.
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debatteret

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Syv bud på god 
skoleledelse

DLF mener
Af GORDON ØRSKOV MADSEN  
fORMAND fOR DLf’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 

En skole i forandring og helt andre arbejds-
vilkår for lærerne stiller store krav til skolen 
og ikke mindst til god skoleledelse. Fra DLF 
ønsker vi med »syv bud på god skoleledelse« 
at stille skarpt på ledelse af det allervigtigste 
i skolen – det, der sker i undervisningsrum-
met. God ledelse kan engagere og motivere 
lærerne, der herved kan levere bedre under-
visning, der bringer eleverne længere. 

Der skal mere fokus på ledelse af menne-
sker frem for styring og administration. Vi vil 
have mere og bedre skoleledelse. 

Man kan ikke lede noget eller nogen, som 
man ikke er i kontakt med. Derfor skal leder-
ne være i nærværende kontakt med lærerne 
og jævnligt være til stede i undervisningen for 
reelt at kunne fungere som sparringspartner 
og bidrage til at udvikle lærernes undervis-
ning. Skolelederne får derved indsigt i de 
forskellige udfordringer, lærerne står med.

Skoleledelse skal bygge på solide værdier, 
der er velkendte og accepterede. De står 
ikke blot på skolens hjemmeside, men er en 
integreret del af den enkeltes professionelle 
handlinger.

Vi ønsker åbenhed i skoleledelse. En kul-
tur, hvor man lærer af andres og egne præ-
stationer, skaber faglig og kollegial udvikling. 
Det fordrer, at skolelederen må gå forrest 
– »walk the talk«.

Både ledelsen og lærerne arbejder i team. Ingen 
kan det hele alene. Der skal sammensættes stærke 
team, der samlet set kan matche de opgaver, man 
står med. Det er god skoleledelse at skabe et fælles 
ledelsesgrundlag og gøre det klart, hvordan der 
ledes på skolen.

De bedste arbejdspladser skaber de bedste 
resultater, og der er evidens for, at arbejds-
glæde forbedrer resultaterne. Derfor skal 
skoleledelsen målrettet tage initiativer til at 
skabe arbejdsglæde. Det kan ganske enkelt 
betale sig!

Budgetter skal overholdes, og administra-
tionen skal fungere, men alt for megen ledel-
seskraft bruges på indberetninger, afrappor-
teringer, besparelser og effektiviseringer. Det 
skal lederne tage sig af, men vi bliver nødt 
til i fremtiden at gøre det smartere. Der skal 
frigøres ledelseskraft til at lede de mennesker, 
som skal skabe resultaterne.

Skoleledelse handler også om at priori-
tere, at håndtere uenigheder og at tage hånd 
om det, hvis resultaterne ikke er gode nok.

Vi vil gerne bidrage til at skabe rammerne 
for god skoleledelse. Det kræver et bredt sam-
arbejde mellem skoleledere og lærere, skole-
chefer, kommunale politikere, Undervisnings-
ministeriet, forældre og elever. Det kræver, at 
vi sammen prioriterer god skoleledelse. 

 Der skal mere 
fokus på ledelse 
af mennesker 
frem for styring 
og administra-
tion. Vi vil have 
mere og bedre 
skoleledelse. 

}  Farvel til 
Forberedelsen

Karsten Bräuner:
»… allerede nu kan man for-
udse uafvendelige og hyppigt 
forekommende negative kon-
sekvenser af reformen. Kon-
sekvenserne er indbygget i 
lærernes skemaer. Jeg har så-
ledes fire timer og 15 minutter 
til forberedelse af 26 lektioner 
svarende til ti minutter per lek-
tion. Ikke kun til forberedelse af 
de enkelte lektioner, men også 
til at holde mig fagligt opdateret 
gennem selvstudier, kursusdel-
tagelse, orientere mig om nye 
materialer med videre«.

Mette M. Larsen:
»… Måske er det svært for os 
ikke-lærere at forstå behovet 
for og indholdet af den såkaldte 
forberedelsestid ... eller rettere 
manglen på samme. Måske er vi 
nogle, som tænker, at forbere-
delse eller tilrettelæggelse heller 
ikke levnes meget tid i vores ar-
bejdsdag. Vi er nogle, som på en 
arbejdsdag skal varetage pleje 
af og omsorg for 20-25 pa-
tienter, som skiftes ud med nye 
20-25 patienter rigtig mange 
gange hver måned …«.

Jeppe Christiansen:
»Mette, du trykker lige på de 
rigtige knapper! Man kan nemlig 
ikke sammenligne nogle offent-
lige erhverv, som du forsøger. 
Ikke to job er ens, og forholdene 
lige så forskellige. Derfor: Stop 
med at sammenligne vores ar-
bejdssituationer, det er netop 
det, KL og politikerne ønsker …«.

Læs også
Læs og se mere på  
www.dlf.org/godskoleledelse
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Skovly 
- landets bedste lejrskole

Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler. 
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene. 
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde 
kaniner, får, geder og heste. 
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig 
og din skoleklasses behov. 

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser 
på lejrskolen. 
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte, 
beachvolley og fodboldbaner samt naturlegeplads. 

 Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen. Allan, 12 år.

Skovly ligger tæt på Ribe, hvor man bl.a. kan besøge 
Vikingecentret og Vadehavscentret.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Mobil 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

På Skovly er 

der plads til alle

»

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 16 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 10. september klokken 9.00.

Sofie Carsten Nielsen, uddannelses- og forskningsminister 

Høj FagligHed og Feedback  
vigtigere end mange karakterer
Den 6. juni bragte folkeskolen.dk artiklen 
»Ingen faglige krav til prøver på læreruddan-
nelsen«. Artiklens fokus på modulprøver giver 
imidlertid et fortegnet billede af læreruddan-
nelsen. Uddannelsen har stærke faglige krav 
og en række eksaminer, hvor disse bliver 
afprøvet. Det sker i de afsluttende prøver, 
som bygger på læreruddannelsens nye kom-
petencemål. Typisk vil en lærerstuderende 
skulle til ni kompetencemålsprøver. Otte af 
disse prøver er med ekstern censor. Det er 
langt over det fastsatte minimumskrav til eks-
tern censor for andre videregående uddan-
nelser. Dertil kommer så modulafslutningerne 
(som folkeskolen.dk’s artikel handler om). 
Men modulerne er altså faglige byggesten i 
uddannelsen og ikke primært en anledning til 
en detailafprøvning af de studerende. 

 Når det er sagt, så er det da helt menings-
løst at aflevere opgaver, som ingen nogen-

sinde kigger på. Og hvis det er sådan på nogle 
uddannelsessteder, må jeg tage afstand fra 
det.

Kvalitet handler om, at de studerende gen-
nem undervisning, læsning, evaluering og 
sparring – med hinanden og med undervise-
ren – hele tiden flytter sig og bliver dygtigere. 
Jeg har intet problem med, at der ikke gives 
karakter per hver ti ECTS – sådan er det også 
på mange andre studier. Men det er uhørt at 
bede studerende aflevere opgaver, som ingen 
nogensinde kigger på. Jeg forventer, at under-
viserne som en selvfølge yder faglig feedback 
til de studerende løbende i undervisningsfor-
løbet og ved modulafslutningerne.

Lejrskole i København?
Bo i luksus til lavpris, 5 minutter fra Rådhuspladsen.
Kontakt os på 33 18 83 38 eller på 
hostel@danhostelcopenhagencity.dk 
for information eller booking.

www.cphhostel.dk

Ring 

33 18 83 38

og få et 

godt tilbud
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En projektkonkurrence for elever i 8. - 10. Kl. Få dine elever ud af klasselokalet og giv dem redskaber 
og færdigheder til fremtiden. Med deltagelse i den gratis projektkonkurrence NextLevel bliver kreativi-
tet, iværksætteri og innovation ikke kun fremmedord men konkrete evner, som dine elever kan bruge 
i hverdagen og i undervisningen.

Tilmelding senest den 10. oktober. Læs mere om NextLevel:  
http://www.ffe-ye.dk/programmer/nextlevel/

Take it to the NextLevel

Henning Jørgensen, lærer, Rønnebæk Skole, Næstved

tanker om jobbet, men nu 
kun 40 timer om ugen!
Stod på biblioteket og kiggede på forskelligt 
børnelitteratur. Fik en god ide til min danskun-
dervisning. Tanker begyndte at forme sig, og et 
undervisningsforløb visualiserede sig. Stop, stop, 
stop!

Jeg må vænne min skolehjerne til kun at 
arbejde, når den er på skolearbejde. Det er 
den så fra den 11. august, 40 timer hver uge i 
42 uger, på min nye kontorstol på skolen. For-
nemt med egen arbejdsplads efter i snart 30 år 
altid at have kunnet finde en tom stol i et tomt 
klasseværelse at forberede mig på. Der er helt 
sikkert nogle kontorstolsfirmaer, der gnider sig 
i hænderne med den nye »stolereform«. De er 
formodentlig også dem, der høster den største 
gevinst. 

Enhver arbejdsplads’ succes afgøres af med-
arbejderne og ledelsen og de rammer, der er 
for arbejdet. Derfor kan man ikke tale reform 
uden også at tale lærernes arbejdstid. Simpelt-
hen fordi omlægningen/forringelsen af lærernes 
arbejdstid er hele det økonomiske grundlag for 
»stolereformen«, og fordi lærerarbejdet aldrig 
burde være sat ind i en fast stringent ugetids-
plan. Det at forberede god undervisning og få 
kreative og helt nødvendige ideer til undervis-
ningen ødelægges af en »sid på din skolestol, 
hold dine møder, forbered dig, så meget du kan 
nå, og gå hjem. Luk skolehjernen ned, når du 

forlader skolematriklen, og åbn den igen klok-
ken 8.00 næste morgen«.

Tænk, hvis man sagde det til medarbejderne 
i moderne danske virksomheder.

Er der overhovedet noget godt i selve refor-
men. Ja, det er der faktisk. Det er dog i sidste 
ende lærernes arbejdstid og engagement, der 
vil få betydning for kvaliteten af eksempelvis 
den tidligere sprogstart og mere dansk og ma-
tematik.

Jeg ser frem til at møde eleverne igen. På en 
måde forandrer det sig aldrig, og det at under-
vise og være med til at udvikle elever menne-
skeligt og fagligt er et fantastisk job. Det tror jeg 
dog aldrig, KL eller »visionære« politikere kan 
tage fra jobbet.

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

 Jeg må vænne 
min skolehjerne 
til kun at arbejde, 
når den er på  
skolearbejde.

}  må vi bede om lidt 
pædagogik, tak?

Casper Sand:
»Da jeg for godt et år siden tog 
orlov fra mit lærervirke for at 
læse videre, havde jeg i fire år 
været ansat som lærer på Søn-
der felding Skole i den sydvest-
lige del af Herning Kommune. 
En særegen skole i ordets mest 
positive forstand, men man 
skal have været ’inden for mu-
rene’ for rigtigt at kunne forstå 
dette ...
Når skolereformen i disse dage, 
uger og måneder skyller ind 
over den danske folkeskole, står 
mange lærere tilbage med en 
bekymring, en utryghed og en 
række kritikpunkter. Lærerne er 
oprigtigt bekymrede for, om det 
syn på opdragelse, undervis-
ning, dannelse og uddannelse, 
der har udviklet sig i vores del af 
verden siden oplysningstiden, 
for alvor er truet ...«.
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Læs mere og tilmelding: viacfu.dk/naturfagispil

26. november 2014Naturvidenskabernes Hus, BjerringbroNaturvidenskabernes Hus, BjerringbroTEMADAG

VIA Center for
Undervisningsmidler

Tværfagligt 
samarbejde 
mellem 
naturfagene

NATURFAG I SPIL
Klimaforandringer gennem jordens historie
Fællesfaglige fokusområder i praksis
Arduino og Innovation
Læringsmål i praksis
Astronaut på rumstation ISS
Dataopsamling for dummies
Raketworkshop  
Nyheder fra en varm fremtid
...og meget mere

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Homogent materiale?
Man får igen og igen bekræftet, at næ-
sten alle betragter eleverne i folkesko-
lens 1.-klasser som et ganske ensartet 
materiale på linje med eksempelvis 
råjern. Alle er ganske ens og kan der-
for formes ganske efter samfundets 
øjeblikkelige behov. Sådan er det bare 
ikke i virkeligheden. En klasse består 
af lige så mange individer, som der er 
elever i klassen, og hver eneste skal 
behandles individuelt alt efter evner 
og behov. Der har altid været og vil 
altid være forskel på folk.

Lad mig lige nævne, at de højeste 
karakterer ikke altid giver de bedste 
lærere. Jeg har i skolen haft Fyns rige-
ste mand. Han havde ingen gymnasial 
fortid. Og jeg må ikke glemme min 
gamle klassekammerat, der endte 
som kommunaldirektør uden gymna-
siebaggrund. Selv kommer jeg fra en 
lille tresporet øskole, men en skole, 
hvorfra der er udgået cirka 50 lærere 

og cirka 100 navigatører samt diverse 
revisorer, konsulenter, ingeniører, 
sygeplejersker, korrespondenter og 
så videre.

Jeg kender ingen andre skoler, 
som kan prale af et større udvalg. 
Det er her, ganske som alle andre 
steder, sådan, at de dygtigste kom-
mer længst. Man kan nu engang ikke 
udstyre eleverne med noget, de ikke 
besidder i forvejen. Lærerne må få 
det bedste ud af det »materiale«, de 
får, og de kan ikke fravælge. Man kan 
ikke fremtvinge noget andet resultat, 
hverken med længere skoledage, 
mere motion eller andet, hvor gerne 
man end vil.
Forkortet af redaktionen.

Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening

Ansøgning om  
understøttelse til  
sikring af skole- 
reformens succes
Kære undervisningsminister.

Jeg har med glæde, via departementschef i Undervisnings-
ministeriet Jesper Fisker, modtaget besked om, at Undervis-
ningsministeriet har ansat 80 nye kvalificerede folk (primært 
lærere og pædagoger), som skal hjælpe lærere, pædagoger 
og ledere med at løse den nye opgave under den nye reform. 
Disse kolleger skal inspirere og »videndele« mellem skolerne. 

Kommunerne kan ansøge om hjælp fra denne gruppe 
gode folk.

Det skal hermed være gjort: Jeg vil med det samme gerne 
booke de 80 gode kolleger på ubestemt tid: Mine kolleger på 
Frederiksberg efterlyser akut flere kvalificerede lærerkræfter 
til at løse den egentlige opgave, nemlig at sikre undervisnin-
gens kvalitet. 

Med håbet om positiv respons.

Med venlig hilsen
Ane Søegaard

PS: Ansøgningen bedes hastebehandlet, da problemet pres-
ser sig gevaldigt på, da elevernes undervisning flere steder 
endnu ikke er forberedt på grund af lærernes nye og ufleksi-
ble arbejdstidsregler.

 Lærerne må få det bedste  
ud af det »materiale«, de får,  
og de kan ikke fravælge.
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Hjemmeundervisning må ikke foregå på ele-
vens værelse, men skal altid ske i fællesrum. 
Der skal foreligge en arbejdspladsvurdering 
(APV) med angivelse af mulige flugtveje. Risi-
kovurderingen skal opdateres løbende. 

Det er nogle af Arbejdstilsynets krav, når 
der er tale om hjemmeundervisning.

Arbejdstilsynet har på baggrund af en kon-
kret hændelse udstedt et påbud til en special-
skole, hvor flere ansatte lærere og pædagoger 
hjemmeunderviste en elev, der har diagnosen 
atypisk autisme. Her oplevede en lærer at 
blive truet af eleven med en stor køkkenkniv. 
Læreren har fået posttraumatisk stresssyn-
drom (PTSD) og arbejder i dag på nedsat tid 
på en folkeskole.

»Elever, der kræver hjemmeundervisning, 
har det typisk meget dårligt fysisk eller psy-
kisk. Ofte lider eleverne af angst, og nogle 
hører indre stemmer«, fortæller Merete Phi-
lip, der er uddannet socialrådgiver og sags-
behandler i Danmarks Lærerforening, hvor 
hun behandler arbejdsskadesager og arbejder 
med psykisk rådgivning af lærere.

»Arbejdstilsynet siger, at det er en god ide 
at inddrage lærerne i udarbejdelsen af en 
risikovurdering og at beslutte, hvor tit man 
skal vurdere eventuelle risici. Flere steder i 
psykiatrien foretager ledelse og personale en 
risikovurdering dagligt. I tilfældet med denne 
elev ville det nok have været godt med daglig 
risikovurdering, fordi eleven ikke havde været 
modtagelig for undervisning, sidste gang læ-
reren var der«.

Merete Philip forklarer, at hvis en person 
lider af grundlæggende angst, er vedkom-
mende uforudsigelig i sin adfærd. 

I denne sag var aftalen, at læreren eller pæ-
dagogen skulle ringe på tre gange. Hvis eleven 

ikke åbnede døren, måtte den ansatte selv låse 
sig ind i hjemmet. Eleven var som regel alene 
hjemme, når læreren kom for at undervise.

Eleven skal beskrives
Specialskolen har efter den voldsomme hæn-
delse udarbejdet en tilføjelse til sin voldspoli-
tik. I de nye retningslinjer står, at skolen skal 
undersøge elevens grad af accept af hjemme-

undervisning, og at hjemmeundervisning ikke 
finder sted, hvis eleven er negativt stemt og 
tidligere har udvist udadreagerende adfærd.

Eleven har senere været i retten og har 
modtaget en betinget dom for truslerne.

Merete Philip fremhæver vigtigheden af, at 
eleven bliver beskrevet grundigt. At læreren 
kender elevens forhistorie og ved, hvordan 
eleven kan reagere. Er det for eksempel en 
elev, der er kendt for at kunne gå amok på et 
splitsekund, eller er eleven altid rolig? Det er 
vigtigt at vide.

»Eventuelle diagnoser er ikke nok, men en 
beskrivelse af elevens adfærd er meget vigtig. 
Her er der tale om en elev i autismespek-
tret, men det er ikke ensbetydende med en 
bestemt adfærd. Der findes ikke en facitliste 
over adfærd for autister, men grundlaget for 
hjemmeundervisningen i dette tilfælde er 
netop, at eleven ikke kan klare at være sam-
men med andre«, fortæller hun.

Merete Philip forklarer, at det er lærerens 
opgave at stille krav til eleven. Men hvis 
eleven er angstfyldt, så vil krav skabe kon-
flikter. 

»Det handler meget om, hvordan man 
stiller krav. Lærere og pædagoger skal lære 
at løse konflikter, og det handler også om 
sparring med skoleledelsen. I DLF hører vi 
jævnligt om tilfælde, hvor man netop ved 
hjemmeundervisning af elever sender en 
medarbejder, der ikke har erfaring inden for 
specialundervisning, hjem til eleven. Uden at 
vedkommende har fået instruktion i arbejdet. 
Det sker på både folkeskoler og specialsko-
ler. Og det bør absolut ikke finde sted«.

Hun påpeger, at hvis hjemmeunder-
visningen i dette tilfælde var blevet 
risikovurderet, ville man nok have 
sendt to lærere ud til eleven. 

Denne elev er angstfyldt, 
har ikke været uden for 
sit hjem i lang tid og er 
denne dag negativt 

Arbejdstilsynet:
Vurdér risiko ved hjemmeundervisning
Sig ikke ja til hjemmeundervisning, før skolelederen har en arbejdspladsvurdering klar af hjemmet blandt  
andet med mulige flugtveje. Arbejdstilsynet kræver, at lærere og pædagoger ikke risikerer at blive udsat for 
vold og trusler i deres arbejde. På baggrund af en konkret hændelse  er der udstedt et påbud.

TeksT HEllE  lauritSEn

illusTraTion Mai-Britt  BErnt  JEnSEn

  inden en elev kan blive undervist hjemme, skal sko-
leleder og arbejdsmiljørepræsentant have udarbejdet 
en arbejdspladsvurdering af undervisningsstedet. 
læreren skal blandt andet kende mulige flugtveje.

  eleven skal beskrives grundigt. det bør fremgå, 
hvordan forældre og andre mener, at eleven vil kun-
ne reagere i en konflikt, og når læreren stiller krav til 
eleven i undervisningen.

  læreren skal have klare retningslinjer, for eksempel 
for hvornår man må låse sig ind i hjemmet, og hvilke 
reaktioner hos eleven der betyder, at man skal stop-
pe undervisningen og forlade hjemmet.

  risikovurderingen udarbejdes sammen med de an-
satte, der er involveret i hjemmeundervisningen, og 
den revurderes løbende.

retningslinjer for  
hjemmeundervisning
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PRIS 75 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
LÆS MERE PÅ TIVOLI.DK/SKOLER

Under både Sommer, Halloween og Jul i Tivoli er der 
undervisningsforløb for elever fra 0. - 10. klassetrin. 
Det er hands on læring, der understøtter 
folkeskolens Fælles Mål i fx dansk, historie,  
natur/teknik og fysik. 
Derudover tilbydes der særlige forløb til Halloween, 
hvor 4. - 10. klasse arbejder med gysergenren. I år er 
der også forløb til indskolingen – en af Tivolis hekse 
kigger måske forbi. I november måned flytter 
julemanden ind på Pantomimeteatret og her kan 
elever fra 0. - 3. klasse hjælpe den glemsomme 
julemand med at fortælle julens historie.

UNDERVISNING
I TIVOLI
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indstillet over for undervisning. Fak-
tisk havde eleven sat en stol foran 
døren, så læreren kun kunne komme 
ind med besvær trods egen nøgle.

ingen erstatning til lærer
Merete Philip anbefaler, at læ-
rere ved hjemmeundervisning har 
løbende kontakt med forældrene, 
sådan at de altid ved, hvad der er 
sket tidligere på dagen, og hvilket 
humør eleven er i. 

»Det er en ulykkelig sag. Læreren 
er blevet syg, og eleven har fået en 
plet på sin straffeattest«.

Indtil videre har læreren ikke fået 
erstatning, fordi Erstatningsnævnet 
mener, at læreren har fremturet 
med sin undervisning og tiltvunget 
sig adgang til elevens hjem. DLF har 
stævnet skolen og kører sag mod 
Erstatningsnævnet. 
hl@dlf.org
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Er der plads til uenighed og kritik i den 
offentlige debat? Eller skal »ja-hatten« ned 
over ørerne, og lærerne kigge hen over 
problemerne og i stedet stille skarpt på 
mulighederne?

Som samfund har vi vedtaget, at de offent-
ligt ansattes ytringer skal på banen. Fordi det 
kan skaffe:

»Oplysninger om, hvilke praktiske konse-
kvenser politiske beslutninger har haft eller 
vil kunne få«, som der står i »Vejledning om 
offentligt ansattes ytringsfrihed«.

I den offentlige samtale er forskellige af 
skoleverdenens aktører i løbet af august kom-
met med udsagn, der går fra, at der skal »ro 
om skolen«, til Niels Egelunds ramsaltede 
kommentar om, at lærerne skal »holde kæft 
med deres pis«. Der skal arbejdes – ikke kri-
tiseres.

I en rundspørge blandt lærerne i Odense 

fra efteråret 2013 svarede 53 procent af læ-
rerne, at de oplevede, at kommunen forsøgte 
at begrænse deres offentlige ytringer. Og i 
foråret fik Erik Schmidt fra Agedrup Skole i 
udkanten af Odense en tjenstlig advarsel – 
blandt andet fordi han på fællesmøder havde 

givet udtryk for »negative holdninger og 
synspunkter«.

Kritik er ikke velkommen
Sociologen Rasmus Willig er ph.d. og lektor 
ved Institut for Samfund og Globalisering på 

Klynk eller kritik?
Ubalance giver tavshedskultur
Når man kommer med kritik af nye tiltag, er det for at løse et problem. Derfor er det dybt problematisk, hvis 
lærere og andre offentligt ansatte holder kæft og undlader at sætte ord på uenighederne, mener sociolog.

TeksT EsbEN  ChristENsEN

illusTraTion bob  KatzENElsoN

 oplever, at Odense Kommune forsøger at be-
grænse medarbejdernes offentlige ytringer.

oplever kritisable forhold på deres  
nuværende arbejdsplads.

oplever, at den økonomiske krise, for  
eksempel risiko for fyring, har påvirket dem 
negativt i forhold til at ytre sig om kritisable 
forhold på arbejdspladsen.

oplever, at de ikke kan ytre sig frit om  
ledelsen på deres arbejdsplads.

Kilde: Odense Lærerforening

Ytringsfrihed under pres

53 %
63 %
58 % 

37 %  
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Roskilde Universitet og forfatter til bøgerne 
»Til forsvar for kritikken« og »Umyndiggø-
relse« og senest i 2013 »Kritikkens U-vending« 
– for ham er folkeskolereformens møde 
med skolevirkeligheden netop et sted, hvor 
samfundet har brug for de fagprofessionelles 
vurdering af, om beslutningstagernes lovar-
bejde holder i virkeligheden.  

»Der er vedtaget politiske beslutninger 
uden lærerne, så må man være interesseret i 
at høre, hvad konsekvenserne bliver af de be-
slutninger. Så den kritik er særligt vigtig lige 
nu, da vi også må gå ud fra, at politikerne er 

interesserede i at vide, hvilke vrangsider der 
er ved reformen. Hvis vi ikke hører lærerne, 
så er der nogle erfaringer, som vi går glip af«, 
siger Rasmus Willig.

Han har konstateret, at kritikken bliver 
vendt mod den enkelte – og det moderne 
 managementsprog spiller en aktiv rolle i »kri-
tikkens U-vending«:

»Der er etableret en ny type kultur, hvor 
kritik ikke er velkommen, og hvor kritikken 
bliver afværget ved en ny type sprog. Kritikken 
bliver neutraliseret, afvæbnet, parkeret og af-
monteret. Man gør det ved at relativere kritik-
ken – for eksempel flytte den over i en anden 
sproglig kategori som ’brok’ og ’klynk’. Så an-

svaret nu påhviler lærere og ikke dem, der har 
besluttet reformen«, siger Ramus Willig.

Vil løse et problem
Samtidig bliver der sat en mekanisme i gang, 
hvor de uenige bliver flyttet over i en kate-
gori, hvor de negative bliver sat i en bås som 
dem, der arbejder imod.

»Det er en stigmatiseringsproces, der gene-
relt foregår i det offentlige«, siger Rasmus Wil-
lig. Han forklarer, at processen har en funktion.

»En af forklaringerne kan være, at folk skal 
omstille sig så hurtigt som overhovedet muligt. 
Kritik tager tid og er proces-, ikke resultatori-
enteret. Derfor anses kritikere – igen med det 
nye sprog – som bagstræberiske, som dinosau-
rer, som en del af den gamle garde, som dem, 
der ikke er omstillingsparate, og som ikke ser 
muligheder, men kun begrænsninger. På den 
måde er man med til at udgrænse og afvæbne 
kritik«, forklarer han og fortæller, at det kan 
fratage de nye tiltags legitimitet, hvis kritik 
ikke bliver hørt og mødt med argumenter.

»Man skal huske på, at intentionen fra 
den, der ytrer sig, er, at man gerne vil løse 
et problem. Det betyder, at de diskuterende 
professioner kommer under voldsomt pres«, 
siger Rasmus Willig. 

Ude af balance
Eksemplerne fra Odense Kommune, hvor 
medarbejderne bliver straffet for negativitet, 
og de frygter konsekvenserne, peger ifølge 
Rasmus Willig på et strukturelt problem i, at 
arbejdstagerne ikke har nogen sanktionsmu-
ligheder, hvis deres ledere ikke overholder vej-
ledningen for offentligt ansattes ytringsfrihed.

»Så længe det forhold – i juridisk såvel som 
strukturel henseende – ikke er balanceret, så 
vil den her type af tavshedskultur få mere og 
mere fat i den offentlige sektor«, siger Rasmus 
Willig. Ombudsmanden kan som myndighed 
kun komme med en henstilling eller påtale. 
Han mener, at det må være op til arbejdsmar-
kedets parter at aftale bedre symmetri i sank-
tionsmuligheder og på den måde understøtte 
den offentlige debat.

»Som borger i et demokratisk samfund må 
jeg have en fornemmelse af, at lærere, syge-
plejersker eller pædagoger, der oplever sær-
ligt kritisable forhold, kan gå ud i offentlighe-
den og diskutere det med vores politikere, så 
vi kan finde bedre løsninger«, siger Rasmus 
Willig. Han mener, at det må ligge i job-
beskrivelsen som leder og beslutningstager at 
lytte til kritik uanset formen på kritikken. 
esc@dlf.org

Kritikken bliver  
neutraliseret,  
afvæbnet, parkeret 
og afmonteret. Man 
gør det ved at  
relativere  kritikken  
– for eksempel flytte 
den over i en anden 
sproglig kategori 
som ’brok’ og ’klynk’.
rasmus Willig
Sociolog

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes forsikringer på op til 
25.000 kr. Når man er fyldt 70 år, op-
hører præmiebetalingen.

Selv i dag, hvor pengene ikke er så små, 
som da begravelseskassen blev stiftet i 
1891, kan død og begravelse være for-
bundet med udgifter, der kan være ret 
så belastende for de efterladte. Tegn 
derfor en begravelsesforsikring, som vil 
kunne være til stor hjælp, når den tid 
kommer.

Der blev i april kvartal for 2 afdøde 
medlemmer udbetalt 17.952 kr. – heraf 
bonus 8.950 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057
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PALS

Positiv skoleudvikling
PALS tilbyder redskaber, der imødekommer skolernes  
daglige udfordringer som følge af skolereformen.

Få viden om, hvordan PALS bidrager til  
positiv skoleudvikling:

socialstyrelsen.dk/pals

tættere på faget: Ernæring og sundhEd 

I Randers har det kommunale tilbud »Nu rykker 
vi!« indtil videre hjulpet 90 børn med at få styr 
på vægten. Projektets fokus er ikke kun, at de 
unge får styr på vægten, men også at de trives 
og får øget selvværd. Derfor mødes de unge i 
alders- og kønsopdelte grupper og modtager 
ved siden af kostvejledning, familiesamtaler og 
motion. 

En af dem, der har fået vægtnålen under 
kontrol, er 13-årige Kristian Sørensen, for hvem 

de ekstra kilo har medført mobning og skole-
skift. I februar begyndte han i klubtilbuddet, hvor 
det at møde jævnaldrende med samme udfor-
dring har gjort en kæmpe forskel:

»Jeg er meget gladere og har fået det meget 
bedre med mig selv. Jeg har fået nye venner, der 
har samme problem. Det er helt vildt dejligt«, 
fortæller han. 

Kristians mor, Jeanette Sørensen, har ef-
ter eget udsagn fået en helt ny dreng med en 
masse selvtillid, efter at han har standset sin 
vægtøgning. 

»Havde det været for et halvt år siden, havde 
jeg aldrig fået Kristian til at tale med dig – eller 

stille op med billeder til pressemeddelelsen på 
kommunens hjemmeside«, fortæller hun. 

For Jeanette Sørensen har det været vigtigt, 
at projektet blev en succes – derfor har hun og 
familien støttet Kristian i forløbet, ligesom hun 
har deltaget i familiesamtalerne, hvor der bliver 
gjort status og sat nye mål for Kristian. 

»Nu rykker vi!« er et pilotprojekt i Randers 
Kommune, der løber over en treårig periode fra 
2012-2015.  
mbw@dlf.org

TeksT og foTo Mie  Borggreen  Winther
13-årige Kristian Sørensen har fået styr på vægten og 
selvværdet med hjælp fra »Nu rykker vi!«

Randers  
rykker på  
overvægtige 
unge
13-årige Kristian Sørensen  
har fået hjælp i sin kamp mod  
de ekstra kilo.

foto: Randers kom
m

une

Tilmeld dig  
neTvæRkeT  

eRnæRing og sundhed  
på folkeskolen.dk

141963 p40-41_FS1414_Faget_Spot.indd   40 25/08/14   11.28



 

f o l k e s k o l e n  /  1 4  /  2 0 1 4  /  41 

Bornholm
Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. 
Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. 
Oplev Bornholms skabelse fra glødende lava 
til frodig solskinsø på Naturbornholm. Mærk 
historiens vingesus på Hammershus. Duft livet 
blandt godtfolk og skidtfolk i middelalderen.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove måde. Eleverne 
vil også elske lejrskolestederne med de gode feriehuse, 
swimmingpoolen og de spændende aktiviteter. Glæd jer til 
masser af oplevelser. Vi gør det nemt og billigt – og rejsen til 
Bornholm er endda gratis for jer. Vi har hjulpet over 600 skole-
klasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer?

info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66

Drop tavsheden og 
nedbryd tabuerne
Mantraet er viden og oplysning, når forenin-
gen Locomotivet underviser udskolingselever i 
håndtering og bekæmpelse af psykisk sygdom. 
Hver anden dansker kommer ind på livet af psy-
kiske lidelser, og den politiske vej er efterhån-
den banet for at sidestille psykiske skavanker 
med fysiske. Locomotivet vil gerne hjælpe dette 
politiske projekt på vej. Foreningen er en del 
af En af os-kampagnen og består af en række 
medicin- og psykologistuderende, som undervi-
ser gratis på skolerne i Region Midtjylland.

Tag på musikmuseum
12. september 
slår Musikmuseet 
dørene op til en ud-
stilling i nye ram-
mer. Musikmuseet 
er indrettet i det 
tidligere radiohus 

på Frederiksberg. For elever er det nok særligt den 
interaktive del af udstillingen, som bliver interes-
sant. Det Klingende Museum er et musikalsk 
legerum, hvor elever kan prøve at spille på forskel-
lige instrumenter fra både den klassiske, rytmiske 
og traditionelle del af musikkens verden. 

Udstillingen og legerummet er åbent dagligt 
fra 10-16. Mandag er der lukket. 

Brug cyklen til »reformmotion« 
Den gode, gamle jernhest kan 
gøre livet lettere for de lærere, 
som måtte mangle idéer til at 
få 45 minutters motion ind i 
elevernes skoledag.

Cyklistforbundet og Tryg-
Fonden sætter i årets Alle Børn 
Cykler-kampagne fokus på 
netop cyklen som redskab til at 
integrere bevægelse i den læn-
gere skoledag.

Årets kampagne skydes i 
gang lørdag den 30. august 
klokken 10-15 på Israels Plads 

i København. Det gøres med 
cykellege, børnecykelbytte-
børs, cykelmusik og cykelfilm. 
Alle Børn Cykler foregår i hele 
landet fra 1.-12. august.

Ved Simon Brix/sbj@dlf.org

»Idræt i folkeskolen kan 
være det mest sociale 
fag af alle, men også det 
mest ekskluderende fag 
af alle. Det er helt  
afgørende, at børn med 
overvægt kan deltage i 
idræt og føle sig trygge  
og sikre på, at der ikke 
forekommer drillerier  
eller negative vurderin-
ger af deres udseende 
eller præstationer«.

idræt, overvægt  
og tryghed

Klip fra Lise Hostrup  
Sønnichsens blog 
på netværket Ernæring og sundhed

Træd i pedalerne og  
hør cykelsangen  
»Alle Børn Cykler«  
på abc-abc.dk

Foreningen kan kontaktes på mail:  
locomotivetaarhus@gmail.comSe mere på nat-mus.dk/musikmuseet
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

På folkeskolen.dk finder 
du altid masser af nye 
spændende anmeldelser, 
og vores anmeldere har 
haft travlt i sommerfe-
rien, så der er masser af 
nyt lige nu. for eksempel 
anmeldelsen af »ny pæ-
dagogisk opslagsbog«. 
Vores anmelder bryder 
sig faktisk ikke om op-
slagsbøger, men denne 
her er en undtagelse.
Vores matematikan-
melder er derimod ikke 
begejstret for den nyeste 
app i »Gozoa«-serien og 
mener, at selv om apps 
er nyt og smart, nytter 
det ikke, hvis indholdet 
bygger på et forældet 
fagsyn. »nøglejagten«, 
hedder appen.
og er du træt af dine 
elevers frisprog, så læs 
anmeldelsen af »Mindre 
grimt sprog?« og bliv 
inspireret til at gøre no-
get ved det.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldelser  
direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser af 
materialer til dit fagom-
råde. Gå til folkeskolen.
dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

○   Anmeldt Af: HelGe CHristiAnsen

»Et haiku skal udtrykke så me-
get som muligt. I princippet er et 
haiku en stor verden i en lillebitte 
nøddeskal, en lille hjerne, der 
afspejler verdensaltet i sine 17 
stavelser«.

Forfatteren til denne lille bog 
skriver selv haikudigte og gen-
nemgår den historiske baggrund 
for genren og det oprindelige 
udgangspunkt i zenbuddhismen. 
De klassiske japanske haikudig-
tere præsenteres i et historisk 
tilbageblik, og eksempler på de-
res digte bringes.

De klassiske haikudigte be-
skrives som én fastfrysning af 
et flygtigt øjeblik, en slags lit-
terært foto, der omhandler et 
følelsesmæssigt nu, et sekund, 
der forbinder den indre natur 
(den menneskelige) med den 
ydre (naturen).

Haikudigtet, som indleder 
denne anmeldelse, er repræsen-
tativt for forfatterens holdning: 
I den korte form skal så meget 
som muligt rummes i en form, 
der er så koncentreret og intens 
som muligt.

I bogen gennemgås en række 
undergenrer. I Danmark er inte-
ressen for at skrive haikudigte 

stor – også i undervisningen. 
Men man må her i landet finde 
sin egen form for haikudigte, 
som passer ind i vores kultur. 
Blandt de mange undergenrer, 
der gennemgås, kan nævnes de 
metapoetiske, de surrealistiske, 
de modernistiske, de klassiske 
japanske og de humoristiske 
haiku. Forfatteren bruger sine 
egne haikudigte som eksempler 
i forbindelse med præsentatio-
nen af de forskellige genrer.

I forslag til undervisnings-
praksis er der eksempler på 
skrivemetoder og arbejde med 
oplæsning og billeder. Bogen 
sluttes af med en lille poetik om 
haiku. Den er ikke omfangsrig, 
men kan alligevel give inspi-
ration til dansklærere i flere 
skoleformer. Gennemgangen af 
haikudigtene illustrerer på ud-
mærket måde poesiens væsen 
og er egnet til at igangsætte en 
skriveproces.

Det er ikke nogen dårlig ide 
at dvæle i øjeblikket midt i kom-
petenceracet.

»De bedste digte
Opstår netop der
Hvor jeg savner ord«

Fra »Haiku af Bo Lille«.  

n  Dansk  

»Haiku rummer alt krøller en  
verden sammen til et lille æg«

Haiku-håndbog

• Bo lille
• 139,95 kroner
• 77 sider
• forlaget Mellemgaard

Haiku er ingen bagatel  
i danskundervisningen

Xplore2learn er et digitalt ori
enteringsløb, der bringer inter
ak tivitet, bevægelse og læring i 
spil – i alle fag, på alle klassetrin.

Intropris, årsabonnement: 
kr. 25, per læringsmedarbejder 
ved køb til hele skolen. 

App’en er gratis for elever. 

Kontakt os på 7248 1963 eller 
læs mere på xplore2learn.dk

Ny app, 
der kobler 
læring med 
bevægelse

Bevægelse
Interaktivitet
Lyst til læring
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n  Pædagogik 

Uden kærlighed  
går det ikke

○   Anmeldt Af: Jens rAAHAuGe

Mennesket er et socialt væsen, der netop i kraft 
af denne egenskab har overlevet i konkurrence 
med stærkere, giftigere og hurtigere arter. Sam-
hørighed er menneskets stærkeste våben. Dette 
har slægten og familien taget vare på. Vikin-
geskjalden Egil Skallagrimssons kvad om Søn-
netabet er et storladent monument over, hvad 
det betød, når sønnerne døde ud: Det beskyt-
tende slægtsgærde blev brudt ned. Slægtens 
medlemmer har passet på hinanden, og familien 
har draget omsorg for sine gamle og sine børn. 
Dette kvad har kunnet læses med en pæn grad 
af indforståethed helt frem til midten af det 20. 
århundrede.

Men i de seneste 50-70 år har vi i stor enig-
hed selv nedbrudt slægtsgærdet – i hvert fald i de 
skandinaviske velfærdsstater – ved at sende alle 
voksne på arbejde, mens omsorgen er blevet et 
anliggende for professionsudøvere. At skulle aflæ-
re årtusinders adfærd kræver tid og skaber dilem-
maer omkring både følelser, værdier og tabuer.

Derfor er det så vigtigt, at nogle forskere og 
eksperter inden for pædagogik, psykologi, sociolo-
gi og omegn har kastet sig ud i forsøget på at ind-
kredse, hvilken plads der er til følelser i professio-
nelle relationer. De kalder deres bog for »Profes-
sionel kærlighed«, men måske burde den snarere 
have heddet kærlig professionalisme, fordi den 
så kunne pege ind i nogle krav til uddannelserne 
af professionsudøverne. Nu bliver det i høj grad 

en problematik, den enkelte må bøvle med. Men 
netop derfor er bogen så væsentlig, for mange 
pædagoger, lærere, socialrådgivere, omsorgsmed-
arbejdere vil komme i situationer, hvor dilemma-
erne pludselig bliver mærkbare. Man anklages for 
at give for lidt eller for meget eller forkert omsorg 
til et familiemedlem.

Bogen her lægger en række synsvinkler frem 
i dagens lys, så man får gode afsæt for drøftelser 
på institutionen eller på uddannelsen.

Det er kvaliteter som intimitet, passion og 
engagement, der tilsammen danner den profes-
sionelle kærlighed. Det er børn med for travle 
forældre og for fjerne voksne i dagtilbud, der er 
taberne. Men vinderne er de børn, der oplever po-
sitiv tilknytning til de voksne og derigennem bliver 
bedre til selv at indgå i relationer. Det at være 
tilknyttet påvirker hjernen, som er både et fysisk 
og et psykologisk organ. Men det er ikke så enkelt 
at skabe denne tilknytning, fordi følelseskulturen 
rummer en række sammenstød imellem forvent-
ninger og følelser. Følelseskulturen er dynamoen i 
omsorgen for børn, men kærligheden til børn kan 
også få medarbejdere til at lade sig kue af forrin-
gede arbejdsvilkår. Og den kalder på overvejelser 
om, hvordan man hanker op i sig selv, hvis der er 
børn, som frastøder, eller hvis man skal håndtere 
forbudte følelser.

Og netop håndtering af det forbudte hand-
ler bogens mest civilisationsnedslående kapitel 
om: Frygten for beskyldninger om pædofili, som 
klart bunder i frygten for pædofile, har bidraget 

til et markant tab i relationer mellem børnene og 
de voksne, især mellem børnene og de mandlige 
ansatte. Tabet beror dels på regler fra kommunen 
eller foranstaltninger fra institutionen selv, dels på 
forståelig reserveret adfærd fra den ansatte. Når 
man har læst de foregående afsnit, får man her et 
levende indtryk af, hvor stor skade frygten gør på 
alle børn. Måske kunne dette afsnit bidrage til den 
åbne debat blandt alle rundt om barnet, så frygten 
kunne bearbejdes.  

I et par afsnit argumenteres der dels for at 
styrke børnenes selvværd, blandt andet med af-
sæt i en løgstrupsk tilgang, dels for at nedtone 
arbejdet for børns selvværd og i stedet søge at 
styrke deres selvrespekt.

Endelig bliver dilemmaerne sat ind i en kulturel 
kontekst, når det beskrives, hvordan den vestlige 
civilisation har trukket en adskillelseslinje imel-
lem følelse og fornuft. Et kapitel, der løber linen 
ud i et forsøg på at skildre læreren som den, der 
tilfredsstiller de lærendes begær ved at kildre de-
res subjektiveringspunkter, er forfriskende, men 
kløjes i sin egen metaforik, måske fordi det skal 
holde styr på både cyber og sex og på de kulturelle 
skillelinjer.

Mange af afsnittene er god formidling med 
fine over- og indblik, på godt dansk og med virke-
lighedsnære citater, men enkelte er for akademisk 
knudrede. Alt i alt en fin debatbog til alle, der ar-
bejder professionelt med mennesker. Den burde 
kunne bidrage til det eneste værdige i en vel-
færdsstat: en kærlig professionalisme. 

Ordet professionel har sneget sig ind 
som et ubetinget plusord i beskrivelsen 
af alle, der på samfundets vegne  
arbejder med mennesker. Men at yde 
omsorg er mere end et arbejde. Det er  
relationer. Det er følelser. Der er brug 
for en kærlig professionalisme.

Professionel kærlighed

• 310 kroner
• 128 sider
• Dafolo

illustration: Pernille M
ühlbach
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korte meddelelser

Følg med og deltag i debatten på

personalia

Læseforsker Erik 
Håkonsson fylder 80
31. august fylder Erik 
Håkonsson 80 år. Han 
voksede op på Nørrebro 

i København som søn af 
en forhenværende pro-
fessionel bokser. Trods 
faderens engagement 
i sønnens fremtid som 
bokser gik det ikke. 
I 1963 afsluttede Erik 
Håkonsson læreruddan-
nelsen, og sammen med 
hustruen Yvonne blev 
han ansat i Nørre Vedby 
på Falster. Her blev han 
snart leder af aftenskolen. 
I 1967 påbegyndte han 
psykologistudiet, som 
han afsluttede i 1970. 
Samme år blev han 
ansat ved Danmarks 
Lærerhøjskole (senere 
DPU) som forsker og 
underviser. 
I sin forskning har han 
især interesseret sig 

for læseundervisning. 
Hans ph.d.-afhandling 
handlede om lærebogsfri 
undervisning i læsning 
(LUL). Erik Håkonsson 
har udgivet en række 
lærebøger og været 
gæsteprofessor ved 
universiteter i Brasilien, 
USA og Frankrig. Han er 
fortsat aktiv som fore-
dragsholder og skribent 
og har som pensionist 
engageret sig i frivilligt 
socialt arbejde. 
80-årsdagen fejres med 
åbent hus i haven på 
Søvejen 24, Hørning, fra 
klokken 14-18: Fadøl, 
grillpølser og forventeligt 
en masse musik. Alle 
venner og bekendte er 
velkomne.

mindeord

Henrik Bech Nielsen
Mandag den 23. juni døde 
Henrik Bech Nielsen efter 
længere tids sygdom.
Henrik startede som 
vikar på Avedøre Skole, 
mens han læste til lærer 
på aftenseminariet, og 
kom efter endt uddan-
nelse til Nordvangskolen 
i Glostrup. Han var i en 
årrække fra 1974 til 1980 
tillidsrepræsentant, og i 
den forbindelse var han 
med til at stifte Glostrup 
Lærerforening som en 
selvstændig kreds.
Henrik har altid været 

en god og vellidt kollega, 
uanset om det var i rollen 
som lærer, som tillids-
mand eller som lærerråds-
formand. I 1990 blev han 
udnævnt til viceinspektør, 
og i flere perioder var han 
også konstitueret skole-
inspektør. Som leder vær-
nede han om sit perso-
nale, og han bakkede altid 
lærerne op, når de stod i 
en vanskelig situation.
Igennem en årrække har 
Henrik været kredsens kri-
tiske revisor, og ud over at 
have styr på tallene kunne 
man mærke, at han satte 
sig ind i lærernes daglig-
dag og kerede sig om sko-
len, selv om han var blevet 
pensioneret. 
Henrik var godt selv klar 

over, at han ikke havde 
lang tid tilbage, men han 
bevarede sit gode humør 
og sin lune humor til det 
sidste, og han fik en vær-
dig død.
Æret være Henriks minde.

På vegne af nuværende 
og tidligere kolleger på 

Nordvangskolen
Lene Jensen, formand for 

Glostrup Lærerforening

Arkivfoto: Søren Holm (Chili)
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Job & karriere

Træk på erfarne 
kolleger

Det er for tidligt at sige, at 
Sebastian Pedersen får et godt 
år som lærer på Aabybro Skole, 
men her i august har han en klar 
fornemmelse af at være kommet 
godt fra start.

»Det skyldes ikke mindst, at 
der fra starten blev etableret et 
tæt samarbejde i mit team. Og at 
der er lagt op til, at det er okay 
at have brug for hjælp, uanset 
om det har noget med det faglige 
eller jobbet at gøre«, siger han.

For en nyuddannet lærer er 
det afgørende at kunne bruge 
kolleger til sparring. Det fremgår 
af en ph.d.-afhandling skrevet 
af lektor ved University College 
Sjællands afdeling for forskning 
og innovation René B. Christi-
ansen.

I afhandlingen står der, at 
nye lærere ikke er interesserede 
i at være lærere på nedsat tid og 
have en reduceret mængde un-
dervisning. De vil meget hellere 
have en kvalificeret stilladsering i 
forhold til det, de gør. Altså kon-
kret og videreudviklende støtte.

»Spørgsmål som ’Hvorfor er 
eleverne nogle gange støjende og 
andre gange ikke? – og hvad gør 
du, når 5.a støjer?’ vil de gerne 
have mulighed for at stille til 
erfarne lærere, der også kender 
de konkrete elever. Nye lærere vil 
gerne være tæt på lærere, som 
de har et arbejdsfællesskab med. 
Det skal ikke bare være dygtige 
lærere fra lærergruppen – som 
ikke kender de nye læreres ele-
ver – de har brug for, at det er 
de konkrete elever, de selv har, 
der er referencerammen«, sagde 

René B. Christiansen til folkesko-
len.dk i februar i år.

Sebastian Pedersen mener det 
samme.

»Som ny lærer har man behov 
for at blive guidet på rette vej og 
for at kunne trække på mere er-
farne lærere. Jeg er ansat i Driv-
huset, der er skolens AKT-center 
(adfærd, kontakt, trivsel), men 
jeg har ikke haft specialpædago-
gik på uddannelsen. Derfor giver 
det et grundlæggende løft at have 
tætte relationer til kollegerne«, 
siger han.

Hvis du er nyuddannet og 
nyansat lærer og ikke føler, at dit 
behov for sparring fra erfarne 
kolleger bliver dækket ordentligt, 
kan du selv gøre noget for at æn-
dre situationen:
•  Foreslå dit team, at I støtter 

hinanden mere og måske mere 
systematisk gennemgår de ud-
fordringer, som du har behov 
for at få snakket igennem.

•  Foreslå skolens ledelse, 
eventuelt gennem din tillidsre-
præsentant, at der blandt dine 
teamkolleger bliver udpeget en 
mentor, som du kan trække på, 
hvis du har behov for yderli-
gere pædagogisk eller anden 
sparring.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

er du nyuddannet og ansat i dit første job som 
lærer, kan dine nære kolleger spille en afgørende rolle, 
når du skal have greb om arbejdslivet.

DeaDlines for
stiLLiNgsaNNoNcEr

Nummer 15:  2/9
Nummer 16:  16/9
Nummer 17:  30/9
Nummer 18:  14/10

Nummer 19:  28/10
Nummer 20:  11/11
Nummer 21:  25/11
Nummer 22:  9/12

Følg med og deltag  
i debatten på
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 Lederstillinger 

Faxe Kommune søger en ambitiøs og strategisk tænkende skoleleder. Du kommer til at lede en 
stor skole med et stort potentiale, som kan indfries gennem en inspirerende og visionær ledelse. 
Dette vil kræve, at du kan skabe opbakning om en fælles kurs, sikre koordinationen og bygge 
ovenpå det store engagement som skolens medarbejdere, elever og forældre udviser.

Du får ansvaret for at udvikle en skole, hvor elevernes læring og udvikling sættes i højsædet. 
Dette skal ske igennem en tydelig og retningssættende ledelse, der formår at skabe en samlende 
vision for skolen.

Du vil blive en del af en kommune der spreder sig over et stort område med en stor bredde 
i borgernes sammensætning og baggrund. Østskolen er en ud af tre skoler i kommunen og  
skolens størrelse og organisering giver mulighed for at være i tæt samspil med lokalsamfundet.  
I forhold til ledelsesopgaven vil du få hjælp af 8 mellemledere, med SFO- og afdelingsledere. 
Dertil kommer 147 engagerede medarbejdere.

Østskolen består af tre geografiske adskilte afdelinger beliggende i naturskønne omgivelser. 
Skolen har 1200 elever, herunder en modtagerklasse og 3 SFO’er. Se mere om skolen og om 
kommunen på www.faxekommune.dk. 

Vores forventninger 
Vi forventer, at du er en erfaren leder og at du har erfaring med at lede gennem andre ledere.  
En ledelsesmæssig efteruddannelse vil være en fordel. Derudover skal du have faglig indsigt i 
det pædagogiske område og have gode analytiske og kommunikative evner.

Som person forventer vi, at du er retningssættende, robust og en tydelig leder, der kan og tør gå 
foran. Du er samtidig en inddragende leder, der evner at skabe engagement og opbakning blandt 
medarbejdere og forældre. Du er strategisk tænkende og beslutsom på en måde, der sikrer, at 
skolen bevæger sig i den ønskede retning, og overholder de aftaler der indgås.

Yderligere oplysninger 
Ansættelses- og lønvilkår fastsættes i henhold til gældende aftaler samt faglige og personlige 
kompetencer.

Der er udarbejdet en jobprofil, hvor du kan få yderligere information om stillingen ved at læse den på  
Genitor.dk under stillinger. Du er også velkommen til at kontakte partner Jens Marcussen fra Genitor på  
tlf. 3141 0587, eller Centerchef for Undervisning Jens Zachariasen på tlf. 5620 3961.

Du kan søge stillingen ved på www.genitor.dk under stillinger. Fristen er den 15. september 2014 kl. 10.00. 
Der er samtaler den 22.09 og den 25.09 2014. Mellem de to samtaler vil der blive gennemført personlig-
hedstest, og der vil blive taget referencer.

Skoleleder til Østskolen 
Strategisk • Samlende • Tydelig
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 Lederstillinger 

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Har du visioner, engagement og vilje
til at udvikle vores profilskole?

købenHavns kommune

skoleleder – Husum skole

Husum skole er beliggende i attraktive grønne omgivelser og er en tre-
sporet skole. vi er 52 engagerede lærere/pædagoger og knap 700 dygtige, 
nysgerrige og glade elever, der spændt venter på at høre fra dig. 

skolen søger en ny skoleleder pr. 1. november 2014, der med udprægede 
gode samarbejdsevner og engagement tydeligt kan sætte den overord-
nede linje for skolen med respekt for faggruppernes forskelligheder og 
arbejdsvilkår.

ansøgningfrist torsdag den 11. september 2014.

læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “ledelse”.

Leder af 
undervisningsafdelingen
Center for Døvblindhed og Høretab
Vi (CDH) søger pr. 1. december 2014 en ny leder.
CDH er et tilbud til mennesker med døvblindhed eller høre-
tab. Tilbuddet omfatter en bred vifte af tilbud som omfatter: 
Undervisningstilbud, botilbud, aktivitets- og samværstilbud, 
rådgivnings- og vejledningsfunktioner, behandlingsafdeling, 
sundhedsydelser, kompetenceudviklingsområde og admini-
stration. 
Skoleafdelingerne for de to specialer Høretab og Døvblindhed 
er fra 1. august 2014 blevet organisatorisk sammenlagt til én 
afdeling med én leder. Der er i afdelingen ansat 35 medarbej-
der fordelt på lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Der tilbydes undervisning til børn, unge og voksne i form af 
undervisning efter Folkeskoleloven, Særligt tilrettelagt Ung-
domsuddannelse (STU), Kompenserende voksenundervis-
ning, Forberedende voksenundervisning (FVU) og Ordblin-
deundervisning (OBU). Ud over CDH’s målgrupper tilbydes 
undervisning til mennesker, der kan profitere af CDH pæda-
gogiske tilbud.

Yderligere information
Forstander Lars Søbye, tlf. 20 48 40 46 også for et evt. besøg 
på CHD.

  job.rn.dk

Niels Bohrs Vej 30    9220 Aalborg Ø    www. job.rn.dk  

Natur og Udvikling

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

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk/job eller til 
Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Pædagogisk Leder for undervisning
Arresø Skole

Pædagogisk Leder for undervisning – Arresø Skole, 
Magleblik. 

Kontakt DPL, Christina Langhoff, tlf. 2029 3254 eller 
Skoleleder Peter Rohde 2034 7139. 

Ansøgningsfrist onsdag den 10. september 2014 
kl. 12.00 
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 Lederstillinger 

Afdelingsleder for mellemtrin  
og udskoling

Børn og Unge

Store Heddinge Skole søger en afdelingsleder for 
 mellemtrin og udskoling der består af 4. til 6. klasse  
og 7. til 9. klasse.

Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens 
faglige og pædagogiske profil på mellemtrinnet og i 
udskolingen, og sikre at skolereformen implementeres 
på succesfuld vis. Så er her muligheden for en ud-
fordrende og spændende stilling på en visionær skole 
med aktive og professionelle kollegaer.

Vi søger en person, som er tillidsskabende, engageret 
og anerkendende. Vi lægger vægt på, at du er en ro-
bust, struktureret, og handlekraftig person, der trives 
med et til tider hektisk og travlt miljø blandt herlige 
børn og forældre samt dygtige medarbejdere. Du skal 
være ambitiøs, ansvarlig og loyal i din ledelsestilgang 
samtidig med, at du har en systemteoretisk tilgang til 
pædagogisk ledelse. Vi forventer, at du har pædago-
gisk og ledelsesmæssig indsigt og forståelse samtidig 
med, at du formår at danne gode og motiverende 
relationer.

Se hele stillingsopslaget på www.storeheddingeskole.dk

Tiltrædelse 1. november 2014.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.
 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til  
skoleleder Jannick S. Mortensen, tlf. 56 57 54 90 /  
jannmort@stevns.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes via  
www.stevns.dk, under fanen ledige stillinger. 
Senest tirsdag den 16. september 2014.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 39.

Stevns Kommune kræver en udvidet straffeattest  
(§ 22-attest) og en børneattest (§ 36-attest) inden 
ansættelse i ovennævnte stilling.

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 
kommune, hvor der ikke er langt fra beslutning til hand-
ling? – 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 
10. september 2014 kl. 12.00. Tiltrædelse snarest 
muligt. 

 
Læs mere på odense.dk/job

Skolen er 2-3 sporet, og er beliggende nær centrum 
i Odenses østlige del og har ca. 650 elever. 

Risingskolen har, udover elever i almene klasser, en 
næsten udbygget specialklasserække for børn med 
generelle indlæringsvanskeligheder, og er skole for 
Odense Kommunes tale/sprogklasser.  
Skolen har tilknyttet ca. 300 børn i SFO. Samlet er 
der i alt ca. 90 medarbejdere, som alle er engagerede 
og dygtige samt optaget af at lave gode læringsmiljøer 
for eleverne.

Ansøgningsfrist: 7. september 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Ambitiøs skoleleder 
til Risingskolen
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Tiltrædelse snarest muligt eller senest pr. 1. november.

SKEMAERNE INDEHOLDER:
Skema 1   
Fysik/kemi 7., 8. og 9. klasse 
Matematik 8. klasse 
Biologi i specialklassen 
Fysik i specialklassen 
  

Skemaerne kan evt. kombineres.

KRAV TIL KVALIFIKATIONER:
Du skal være læreruddannet. Vi lægger vægt på engagement, 
professionalisme, kvalitet og ikke mindst et godt humør og en 
positiv tilgang til børn, forældre og kolleger. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Kan fås på www.charlotte-skolen.skoleintra.dk 

ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgningen skal sendes pr. mail til Charlotteskolen@htk.dk, 
senest d. 11. september kl. 12.00. Har du spørgsmål kan du 
kontakte souschef Erik Dahl på tlf. 43 35 23 44.

Charlotteskolen i  
Høje-Taastrup Kommune 
søger 2 lærere 37 timer 
ugentligt 

S K O L E L Æ R E R E

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!

Skema 2  
Matematik i 4. klasse
Matematik i 7. klasse
Drengeidræt i 8. klasse
Historie i 5. klasse
Understøttende undervisning

•  1 lærer i fast stilling til dansk i indskolingen/mellemtrinet
 og idræt
•  1 barselsvikar til dansk i udskolingen, historie og idræt

Andre fag kan - efter aftale - komme på tale til begge stillinger.

Den faste stilling er til besættelse pr. 1.10.2014 eller snarest 
derefter.
Barselsvikariatet forløber i perioden 1.1.-1.7.2015.

Skolen bygger på de Grundtvig-Koldske skoletanker. Vi har 180 
elever i friskolen og en efterskoleafdeling med 82 elever. Skolen 
er beliggende i en hyggelig landsby ca. 4 km. fra Kalundborg 
centrum.

Vi forventer, at vores nye kollegaer er samarbejdsorienterede 
og fleksible, fagligt og pædagogisk engagerede, humørfyldte og 
dynamiske. Vi tilbyder til gengæld et godt arbejdsmiljø med gode
samarbejdsmuligheder, fleksible mødetider, nyindrettede lærer-
arbejdspladser, velfungerende elever og engagerede forældre.

Vi lægger vægt på:
•  at vore elever i hele skoleforløbet får undervisning af høj  
 faglig standard
• at skole-hjemsamarbejdet er åbent og tillidsfuldt
• at give eleverne et aktivt socialt medansvar
• at skolen sigter på at bibringe eleverne en høj grad af livs-
 kvalitet
• at fællesskabet også er en vigtig del af børnenes skolegang

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander 
Jens Boldt, tlf. 5950 7299 / 4143 1304; forstander@tfe.dk.
Du kan evt. besøge vores hjemmeside: www.tfe.dk.

Ansøgning skal være skolen i hænde på forstander@tfe.dk eller 
pr. post senest mandag den 15. september 2014.

Vi søger 2 lærere til 
friskolen

Tømmerup Fri- og Efterskole
Andaksvej 19 • 4400 Kalundborg

 Lærerstillinger 
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 Lærerstillinger 

Ringe Kost- og Realskole er Danmarks største kostskole. Vores 
tilbud retter sig mod børn og unge, der overordnet set har van-
skeligheder omkring skole, familie samt kammerater, og hvor 
børnenes adfærd indikerer, at deres trivsel og udvikling er truet.

De fleste af vores børn og unge bor på skolen, men vi har også 
elever i dagskole. 

Der bliver undervist i hele fagrækken, og vi vægter meget højt, at 
alle vores elever efter endt skolegang aflægger 9. klassesprøven 
og / eller 10. klassesprøven.

Se mere om skolen på vores hjemmeside: www.ringekostskole.dk

Vi ønsker at:
• du har erfaring med skolens målgruppe herunder specielt 
 tilrettelagt undervisning
• du er stærk i relationsarbejdet
• du kan undervise primært i dansk, matematik og sprogfag
• undervisningsdifferentiering er en naturlig del af dit lærer-
 arbejde
• du kan arbejde systematisk med målstyret undervisning og
 pædagogik
• du indgår i vores vagtturnus (aften/weekend) i vores kostaf-
 deling
• hvis du derudover også har en danskfaglig efteruddannelse,  
 sååå.....

Vi tilbyder:
• en levende skole med dejlige unger og dygtige engagerede
 kolleger
• en skole, hvor anerkendelse, involvering, respekt, nysgerrig-
 hed og vedholdenhed er i fokus 
• en skole, hvor arbejdet er teamorganiseret
• en skole, hvor der naturligvis er supervision 
• en skole, hvor fælles efteruddannelse vægtes højt

Se mere om skolen på vores hjemmeside: www.ringekostskole.dk

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Skoleleder Steen Fuglsang sf@ringekostskole.dk – 6262 2080
Forstander Mariann Kordiff mk@ringekostskole.dk – 6262 2080

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 15. september 
2014 til:
Ringe Kost- og Realskole
Att.: Steen Fuglsang
Vestergade 27
5750 Ringe
E-mail: sf@ringekostskole.dk

Ringe Kost- og Realskole søger 1-2 lærere 
(dansk/matematik/sprog) 
- til ansættelse snarest

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 lærer
Vi søger en lærer til undervisning i 

Grundskolen på Det frie Gymnasium 

fra d. 20. oktober 2014. Grundskolen 

omfatter to spor fra 8.- 10. klasse. 

Stillingen er en fuldtidsstilling resten af dette skoleår med 

mulighed for fastansættelse efterfølgende.

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

Derudover 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 

lærergruppen er karakteriseret af engagement, faglig dyg

tighed, åbenhed, demokratisk sindelag og et godt samar

bejde. Vi har i starten af dette skoleår implementeret vores 

nye arbejdstidsaftale, der er blevet til i et fornuftigt fælles

skab mellem ledelse og medarbejdere. Du skal i øvrigt have 

lyst til at indgå i dette fællesskab, hvor det at tage ansvar 

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

skole, hvor medansvar, udvikling og forandring er nøgleord.

Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, udviklende  

og demokratisk skole med omkring 850 elever og 90 

ansatte. I dag består Det frie Gymnasium, udover grund

skolen, af; gymnasium, 2årig hf og hfenkeltfag. Vi har to 

bygninger begge på Nørrebro, og grundskolens undervis ning 

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 overord

nede 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 5. september, og der vil være samtaler i slutningen 

af uge 37. For yderligere oplysninger kontakt Søren Bager, 

5130 1625 eller Torben Lind Jensen, 2143 0959.
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 Lærerstillinger 

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  
torsdag den 11. september

Spjellerup Friskole søger lærer der brænder for 
undervisning

Er du mere end glad for at undervise og føler du stor tilfredshed ved at 
se eleverne udvikle sig - Så er du måske en af de nye lærere, som vi 
går og venter på.

Vi er en ny og spændende friskole, som har været inde i en rivende udvikling. 
En udvikling, som vi er nået langt med, og som sker i en tæt dialog mellem 
ledelsen, bestyrelsen og dine kollegaer. Vi er en skole, hvor tilstedeværelse handler                                              
om aktivt engagement, glæde og faglighed. Vi tror ikke på, at dette skabes ved at 
kræve rigid fysisk tilstedeværelse på skolen.

Den 1. november har vi brug for 2 dygtige, kreative og engagerede lærere.

Stilling 1: Vi søger en dygtig dansklærer, der brænder for undervisning af vores                              
skønne små elever, og du vil blive tilknyttet vores indskolingsteam.

Stilling 2: Du er matematiklærer, der også brænder for at undervise i naturfag.                                      
Du vil blive tilknyttet vores mellemtrin.                                                                                                                    

Årsvikariat: Endelig har vi et ledigt årsvikariat i vores overbygning med mulighed
for fastansættelse. Her søger vi en sproglærer, der kan undervise i både tysk og 
engelsk.

Hvad du ellers indeholder af faglige og personlige kompetencer, det ser vi på, hvis
du er den rette person. Du er en lærer, der ikke blot ser undervisningen som et 
pensum, der skal undervises i. Du tænker i læringsprocesser, hvor den enkelte 
elevs udviklingspotentiale er i centrum.

For os er det meget vigtigt, at du brænder for friskoletanken, og at du både er god 
til at lytte og byde aktivt ind med dine ideer.  Vi vægter den tværfaglige undervis-
ning, både på tværs af klasser og fag, så det må du også meget gerne ville.

Ja, der er så meget, vi gerne vil fortælle om os selv, så hvis du nu er blevet nys-
gerrig, kan du læse mere på vores hjemmeside www.spjellerupfriskole.dk. 
Du kan her se hele vores stillingsopslag. Du kan også kontakte skoleleder 
Jan Glerup på Tlf: 60 40 59 00 eller bestyrelsesformand Jan Høvsgaard på 
Tlf: 21 47 06 68. Ansøgning og CV med relevante bilag mailes til skoleleder
Jan Glerup - stilling.spjellerup@gmail.com. 

Ansøgningsfristen er søndag, den 14. september kl. 12.00. Samtaler holdes i uge 
39. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Da en af vores lærere flytter til Jylland, søger vi pr. 1. 
oktober 2014 en lærer til følgende skema: Dansk og klas-
selærerfunktion i en 7. klasse samt dansk og tysk i 9. klasse. 
Det er en fast stilling på fuld tid. 

Vi er en privatskole med ca. 750 elever og 60 medarbejdere i 
grundskolen – en levende og dynamisk arbejdsplads med et 
godt arbejdsmiljø beliggende i naturskønne omgivelser. Vi 
lægger vægt på faglig fordybelse, respekt og ansvar i et åbent 
og kreativt miljø med et særdeles godt samspil mellem skole 
og hjem. 

Nye medarbejdere har tutorordning.

Hvis du har lyst til at vide mere, så besøg vores hjemmeside 
www.bagkost.dk eller kontakt afdelingsinspektør Helle 
Brinch eller viceafdelingsinspektørerne Claus Sabroe og Leif 
Rasmussen på telefon 44 98 00 65.

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.

Ansøgningen mailes på hb@bagkost.dk. Hvis det er muligt 
vedhæftes ansøgning og bilag i ét dokument.  Ansøgningen 
stiles til bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 
Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningen skal være skolen i hænde så hurtigt som 
muligt dog senest torsdag den 11. september 2014 kl. 12.

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums 
grundskole søger lærer med fagene 
dansk og tysk

Aldershvilevej 138 • DK 2880 Bagsværd • Tlf. +45 44 98 00 65 • Fax + 45 44 98 03 22 
E-mail bk@bagkost.dk • www.bagkost.dk
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 Stillinger ved andre institutioner 

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

www.naestved.dk/job

Naturvejleder til  
Naturskolen Svenstrup

Center for Uddannelse i Næstved Kommune søger 
en naturvejleder med ansvar for Naturskolen 
Svenstrup. Som naturvejleder skal du være med 
til at motivere og udvikle spændende forløb, der 
understøtter skolernes og daginstitutionernes mål 
og ønsker til natur- og udeundervisning.  

Om rammerne
Naturskolen har 26 år på bagen og har til huse i 
en ny bjælkebygning i Svenstrup nær Dybsø 
Fjord.  Naturskolen har kajakker, sejljoller, cykler, 
shelterplads og en bigård og tilbyder undervis-
ningsforløb for skoleklasser i alle aldre og for dag-
institutionernes største børn.

Vil du vide mere
Læs hele stillingsopslaget på www.naestved.dk/
job. Du er også velkommen til at kontakte center-
chef Aase Schmidt på telefon 5588 3071 eller 
 naturvejleder Helen Holm på telefon 4037 5540.
Yderligere oplysninger kan hentes på  
www.dybsoe.dk og på www.naturbaser.dk

Ansøgningsfrist mandag den 15. september 
2014.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, 
der er modtaget elektronisk. Du kan søge elektro-
nisk via www.naestved.dk/job

Du kan få hjælp til elektronisk ansøgning på 
Jobcenter Næstved eller i Datastuen på Næstved 
Hovedbibliotek.

Vi har brug for en dygtig fagkonsulent med stor faglig 
viden om og erfaring med folkeskoleområdet. 

Du kommer blandt andet til at arbejde med: 

• Opfølgning og kvalitet
• Dagsordener, sagsfremstilling og redegørelser
• Udvikling af skoleområdet
• Andre pædagogiske og administrative opgaver.

Tiltrædelse 1. november 2014 eller gerne tidligere. 

Få flere oplysninger hos teamleder Bent-Ole Østerby, 
telefon 74 34 10 28 eller hos distriktschef Morten Oldrup, 
telefon 74 34 10 21.

Læs hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under 
”job hos os”, hvorfra du kan sende din ansøgning elek-
tronisk, senest den 12. september 2014. 

Forstander til 
Sprogcentret Haderslev 

 Da vores mangeårige forstander på  
 Sprogcentret Haderslev har valgt at  
 søge nye udfordringer, søger vi pr. 1.  
 september 2014, eller snarest derefter,  
 en ny forstander.

Læs hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under ”job 
hos os”, hvorfra du også kan sende din ansøgning senest 
den 13. august 2014.

For nærmere oplysninger kontakt: Viceforstander  
Birgitte Hølmkjær, telefon 74 34 79 03 eller leder af  
Haderslev Kommunes Integrations- og ModtageCenter 
Louise Berg, telefon 74 34 08 51.

Pædagogisk / administrativ
konsulent til skoleområdet

 Specialstillinger 

Silkeborg kommunes Skoleafdeling

afdelingsleder til Lysbro Uddannelsescenter

§ ansøgningsfristen er den 07/09/14

Net-nr. 12717

Sønderborg kommune

Humlehøj-Skolen søger afdelingsledere

§ ansøgningsfristen er den 15/09/14

Net-nr. 12708

Stige Skole, odense kommune

afdelingsleder til Stige Skole

§ ansøgningsfristen er den 12/09/14

Net-nr. 12733
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Hillerød kommune

Leder af tale-høre-teamet – PPr

§ ansøgningsfristen er den 15/09/14

Net-nr. 12721

Skoleafd., frederiksberg kommune

Pædagogiske ledere til folkeskolerne på Frb.

§ ansøgningsfristen er den 01/09/14

Net-nr. 12705

Sønderborg kommune

Skoleleder til Sønderskov-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 15/09/14

Net-nr. 12682

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Skoleleder til Skolen på la Cours Vej

§ ansøgningsfristen er den 05/09/14

Net-nr. 12698

Thyregod Skole, Vejle kommune

Skoleleder til Thyregod Skole

§ ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12709

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder i Flensborg – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12650

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder på dansk skole i Sydslesvig

§ ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12649

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Sydslesvigs vestkyst

§ ansøgningsfristen er den 08/09/14

Net-nr. 12651

rudersdal kommune

Pædagogisk udviklingskonsulent 

§ ansøgningsfristen er den 01/09/14

Net-nr. 11625

ringe kost- og realskole, faaborg-Midtfyn kommune

1-2 lærere (dansk/matematik/sprog)

§ ansøgningsfristen er den 15/09/14

Net-nr. 12715

Hedelyskolen, Greve kommune

barselsvikariat som lærer

§ ansøgningsfristen er den 04/09/14

Net-nr. 12731

Charlotteskolen, Høje-Taastrup kommune

2 lærere 37 timer ugentligt 

§ ansøgningsfristen er den 11/09/14

Net-nr. 12737

Nærum Skole, rudersdal kommune

er du den nye tysklærer på Nærum Skole?

§ ansøgningsfristen er den 05/09/14

Net-nr. 12707

fladsåskolen, Næstved kommune

Sproglærer til mellemtrinnet pr. 1/10 2014

§ ansøgningsfristen er den 12/09/14

Net-nr. 12730

Høng erhvervsskole, Slagelse kommune

Lærer (fuld tid) pr. 1. november 2014

§ ansøgningsfristen er den 10/09/14

Net-nr. 12736

Skolecenteret, egedal kommune

Lærer til Læsekompetencecenter

§ ansøgningsfristen er den 29/08/14

Net-nr. 12689

PPr-Nord Ilulissat, Qaasuitsup kommunea

PPr-Nord søger to psykologer 

§ ansøgningsfristen er den 12/09/14

Net-nr. 12741

Hjortholm kostskole, Næstved kommune

Lærer til en fuldtidsstilling

§ ansøgningsfristen er den 28/08/14

Net-nr. 12740

aabybro Skole, jammerbugt kommune

Lærer til indskolingen på aabybro Skole

§ ansøgningsfristen er den 10/09/14

Net-nr. 12739

Søhusskolen, odense kommune

Souschef til Søhusskolen

§ ansøgningsfristen er den 12/09/14

Net-nr. 12734
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Jeg søger et værelse til 
min søn i København
Han er blevet optaget på 
et studie ( Ballkan studie) 
som kun kan læses i kø-
benhavn. Han fylder snart 
21 år. efter...
telefon: 2372 4062 / 6017 
2917

ProVENcEViLLa 
-  MiDDELHaVsUDsigt
la londe . enestående 
smuk beliggenhed. Vel-
fungerende bolig. Alle 
faciliteter. oplysninger 
5573 8131
telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

andalusien. gualchos
Charmerende byhus med 
internet og klimaanlæg. 
solterrasse. Centralt be-
liggende i byen.
telefon: 21754774 
www.gualchos.net eller www.
sydspanien.eu

skagen« Fyrpasserens 
Villa«
smukt skagen-hus med 
2 separate lejligheder. 
www.fyrpasserens-vil-
la.dk. Mob:61781041, 
40427853.
telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Efterår i København i 
dejligt hus og have ?
Dejligt hus med have le-
jes ud i efterårsferien uge 
42 og desuden 3-7. sept. 
3900kr. pr uge. Ring eller 
skriv: meilvang@mail.dk
 telefon: 40309323

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

KLAG!  
hvis du ikke  

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

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

Sortedamskolen, københavns kommune

Lærer til matematik i indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 11/09/14

Net-nr. 12716

Nordstjerneskolen, Gribskov kommune

Fysik- og matematiklærer til science-linje

§ ansøgningsfristen er den 28/08/14

Net-nr. 12728

SkolenSputnik 2, københavns kommune

engelsk- og matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 29/08/14

Net-nr. 12695

bramsnæsvigskolen, lejre kommune

Tysklærer søges

§ ansøgningsfristen er den 29/08/14

Net-nr. 12724

Solgaven, furesø kommune

aDL- og mobilityinstruktør til Solgaven

§ ansøgningsfristen er den 17/09/14

Net-nr. 12673

VIa University College - læreruddannelsen i aarhus

Pædagogisk it-supporter

§ ansøgningsfristen er den 15/09/14

Net-nr. 12732

Gilbjergskolen, Gribskov kommune

Lærer med kreativ profil

§ ansøgningsfristen er den 01/09/14

Net-nr. 12742

Gylling efterskole, odder kommune

Gylling efterskole søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 12/09/14

Net-nr. 12743

distriktsskole Ølstykke, egedal kommune

Lærere til Toftehøjskolen

§ ansøgningsfristen er den 05/09/14

Net-nr. 12749

Herstedøster Skole, albertslund kommune

Lærer med naturvidenskabelig profil

§ ansøgningsfristen er den 01/09/14

Net-nr. 12723
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rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

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

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 

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

1735,-
pr. person
4 dg /3 nt.

amsterdam
 fly fra kr.

Kontakt Vibeke 
på tlf: 46 91 02 59
vije@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg 
i Amsterdam:
• Ajax-museum • Kanalrundfart
• Anne Franks Hus

Paris, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1895,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1970,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1780,-
Budapest, bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1570,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Cesky Raj aktiv rejse 
Egen bus, 5 dg/3 nt 
fra kr. 1800,-

Så er vort nye katalog udkommet

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

NORDEN – Færøerne, Island, Grønland

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Bruxelles, Budapest, Dublin,  

Hamburg, Krakow, Madrid, Prag, 

Paris, Rom - stort set hele Europa

NYHEDER
Flodbåde i Holland

Flyrejser til Lissabon og Istanbul

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!
Vi fejrer 25 året for Berlin murens fald med en spændende 
pakkerejse med 4 overnatninger, cykeltur langs Berlin Muren, 
guidet rundvisning i Hohenschönhausen og indgang ved 
Museum af Check Point Charlie.  

Ring til Lise på 8020 8870
og bestil tilbud på jeres rejse.

SKOLErEjSEr 14/15
 - 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

fx. BErLIn m. BuS & PrOgram
fra Kr. 1.298,-

alfa-folkeskolen_Berlin_aug14.indd   1 8/19/2014   8:58:29 AM

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

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
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En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Kurser og konferencer i unikke rammer
Sinatur hotellerne er smukke historiske bygninger eller moderne arkitektur

Konferencedøgn pr. person fra  1399,-

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus

Den gode beliggenhed 
Sinatur hotellerne har en helt sær  -
lig atmosfære og en unik beliggen  -
hed midt i eller tæt på naturen. 
Her falder pulsen, og man trækkes
ud af en hektisk hverdag. Det frem  -
mer koncentration og kreativiteten 
og sikrer det fulde udbytte af kurser 
og konferencer.

Mødelokaler med alt i udstyr
Sinatur hotellerne er smukke 
his toriske bygninger eller moderne 
arkitektur – med møderum i alle 

størrelser, udstyret med alt det, 
der skal til for at gøre en konference, 
et møde eller et kursus til en succes. 

Den særlige Sinatur atmosfære
Sinatur hotellerne har i mere end 
50 år udviklet og fornyet rammer ne 
for succesfulde kurser og konferencer. 
Læg dertil vores fokus på hjemme-
lavet gastronomi, nærværende 
service samt behagelige værelser
 – så er der bare tilbage at sige 
velkommen til Sinatur.

Følg med og deltag i debatten på

Hostel midt i centrum af Flensborg
Extra god priser til grupper
Nævn følgende kodeord:  
”Hafenstadt”
Og du får et uforpligtende tilbud

info@flensbed.de  www.flensbed.de

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,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  .................. fra kr.  705,-
London, fly, 5 dg/4 nt  .......................... fra kr.  1.890,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  2.165,-
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 Prag:
• Theresienstadt • Skoda-fabrikker 
• Foredrag med tidl. ansat ved den danske ambassade

STUDIEREJSE TIL
prag
5 dg./4 nt. 
egen bus
fra kr.

 1525,-

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 

www.christianslyst.de

LEJRSKOLE OG KURSUSCENTER
Nottfeld, D-24392 Süderbrarup

Tlf. +49 4641 92229, Fax +49 4641 922229
christianslyst@sdu.de
www.christianslyst.de

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

144.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 15  26. august 2. september 11. september
folkeskolen nr. 16  9. september 16. september 25. september
folkeskolen nr. 17  23. september 30. september 9. oktober
folkeskolen nr. 18  7. oktober 14. oktober 23. oktober

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

131. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, 
esc@dlf.org
simon Brix Justesen,  
sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
144.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

forsidefoto: lars Horn

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 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  
af foreningens sommerhuse.

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 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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startbesvær
»Skemaerne var klar – men med 
mange fejl«. To lærere blogger.
Side 8

påbud efter vold
Arbejdstilsynet udsteder påbud 
om risikovurdering efter overfald.
Side 36

Hold kæft
Strukturel ubalance skaber 
tavshedskultur, siger sociolog. 
Side 38

Ny skolehverdag

vakler
Det må ikke gå ud over børnene, at meget 
sejler i den nye virkelighed, siger lærerne. 

Rapport fra to skoler.
S i d e  2 2
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uskolet 
Ved Morten Riemann

Modtagelse af lærer-
studerendes projekt 
om papmaché i ud-
skolingen blandet.

9.-klasseelevers 
stolthed over nu at 
gå i 9. allerede afløst 
af sædvanlig skole-
træthed.

Flirt fra julefroko-
sten 2011 stadig 
akavet.

Skoleleder netop 
hjemvendt fra utro-
ligt inspirerende 
kursus: Det, de unge 
vil have, er flotte  
PowerPoint-præsen-
tationer.

Seneste Bondo-
tweet: Hvordan f... 
kommer man hjem 
fra Mojo Blues Bar kl. 
04? Ingen lærere at 
spørge pga. oldnor-
diske ufleksibel arb.
tidsregler #fedspade

Så kan de lærer det / 64

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.

Irriterende »forskere« 
kan ikke engang finde ud 
af at blive enige

Lærerne er kørt fast i en negativ retorik og 
attitude over for stort set alt, hvad der bliver 
foreslået af ændringer på skoleområdet. Det 
mener flere, der nu kritiserer lærerne for, at de-
res holdning kan risikere at gå ud over eleverne.
     »Vi må tage kritikken til efterretning«, me-
ner en. »Det er nok rigtigt, at vi kunne indtage 
en mere positiv holdning generelt. Det er må-
ske også rigtigt, at det nok især gælder vores 
indstilling til for eksempel skodreformen eller 
til helvedesinklusionen eller til lov fire hundre-
de og fucking lorteni«. 

Det er sket før, og hen over sommeren skete det så igen: Nogle højt estime-
rede, offentligt lønnede forskere, der slår sig op på at være eksperter inden 
for samme område, kan ikke blive enige. »Det er utroligt irriterende«, mener 
en af dem, der ofte har står og mangler nogle imponerende forskningsbase-
rede videnskabsargumenter, der kan lukke munden på en modpart. 
     Sommerens fejde stod mellem nogle læseeksperter på den ene side og 
nogle andre læseeksperter på den anden. »Hvor svært kan det være«, mener 
læreren. »Det er jo ikke fuldkommen gratis for skatteborgerne at have sådan 
nogle rendende rundt. Så er det altså skuffende, at de ikke engang kan blive 
enige om noget så enkelt som læsning«.
     Flere eksperter mener, at det er helt almindeligt med uenighed mellem 
forskere. Så er der også nogle eksperter, der mener, at det ikke er almindeligt.

meld din klasse til 
gocook smagekassen 

Tilmelder du din klasse, modtager 
I gratis* undervisningsmateriale, 
lærervejledning og opskriftshæfter. 
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan I hente 
en gratis smagekasse med råvarer 
til 24 elever i den lokale Coop-butik. 
Målgruppen er 4.-7. klasse i hjem-
kundskab/madkundskab.

Temaet for årets 
smagekasse er 
100% din fastfood. 

Tilmeldingsperioden er 
1. april til den 5. september. 
på www.skolekontakten.dk 

NB: Du må påregne max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer. 

Gratis 
undervisnings-

materiale og 

smagekasse
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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 
tre portaler: GEKKO-engelsk, GEKKO-tysk og 
GEKKO-fransk.

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

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

Fordelen er, at det hele er samlet ét sted!

Fremmedsprog  ·  0.-9. klasse
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14
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Portaler fyldt med faglighed
- din digitale indgang til sprogundervisningen

NYHED

Vil du prøve 
vores portaler? 

Så kontakt os på 
tlf. 3369 4666.

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

Nu er det blevet endnu nemmere at vælge digitale læremidler til din sprogundervisning.
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