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Hver anden  
lærer undlader  
at underrette

Jeg fik aldrig 
noget at vide

AntAl Af Arbejdsløse
lærere er fordoblet
over tre år er antallet af arbejdsløse 
lærere fordoblet, så der nu er 3.200 
uden job. Mange af de nye ledige er 
nyuddannede.
Side 10

et øgenAvn er
vejen frem 
lærere kan gøre sig fortjent til et 
øgenavn, hvis de har en særlig høj 
stjerne hos eleverne. de fleste er  
venligt ment.
Side 34

tre års kAmp
mod mobning
Hvis mobbe-bekæmpelse skal  
nytte, kræver det, at hele skolen  
deltager aktivt hele tiden, viser  
undersøgelse.
Side 08

Lærer Bettina Pedersen 
har flere gange underrettet de 
sociale myndigheder, uden at der 
skete noget. det er dårligt nyt for 
udsatte elever og en af 
forklaringerne på, at:

T e M A Side 14
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Danskundervisningen er gået online  
– for alvor!

Gør din danskundervisning digital med en lang 
række nye undervisningsforløb inden for dansk- 
fagets områder, og få adgang til et stort bibliotek 
med billedkunst, levende billeder og musik,  
skønlitteratur og sagprosa.

Undervisning med mål og progression

Find nyskrevne undervisningsforløb til de centrale 
områder i danskfaget. Alle forløb er formidlet i 
elevhøjde og suppleret med lærervejledninger. 
Læringsmål og oplæg til evaluering omslutter  
hvert undervisningsforløb.

Biblioteket

Det omfattende bibliotek indeholder mere end 400 
tekster, sange, fotos, kunstværker, levende billeder 
og et udvalg af ikke-fiktive tekster. Biblioteket er  
organiseret, så du kan finde både kanoniserede  
tekster og de allernyeste genreeksperimenter og  
sortere teksterne ud fra fx tematik, genre, periode 
eller forfatter. Teksterne kan læses i fuldskærmslæser.

Digitale redskaber

Lad eleverne gå på opdagelse i ArtLine, og brug  
de interaktive AnalyseCirkler til at gå tæt på  
danskfagets tekster. 

Færdige forløb

Gå nye veje i undervisningen med forløbene om forfatter-
skaber, genrer, hovedværker, litterære perioder, læsning, 
mundtlighed, skriftlig fremstilling, sprog og temaer. 

Eleverne kan bl.a. gå i dybden med nye og klassiske genrer, 
arbejde procesorienteret med deres egen mundtlighed, gå tæt 
på Helle Helles forfatterskab og lære gode strategier til læse-
forståelse. I forløbene indgår mange typer tekster og medier, 
og de skrevne tekster findes også som oplæsninger. 

AnalyseCirkler 

Med de interaktive AnalyseCirkler får eleverne et godt red-
skab til at udvælge de væsentligste analysepunkter i en tekst. 
Ved at tage udgangspunkt i den tekst, der skal arbejdes med, 
skærpes elevernes opmærksomhed på særlige analysepunkter. 

Det didaktiske sigte er at gøre eleverne mere aktive i analyse-
arbejdet. Der er en AnalyseCirkel til mange af danskfagets 
forskellige genrer – fx NovelleCirkel, LyrikCirkel, BilledCirkel, 
NyhedsCirkel og MusikvideoCirkel.

ArtLine

ArtLine er en dynamisk tidslinje med 45 kunstværker og en 
række forfatterportrætter. Her kan eleverne gå på op-dagelse 
og se eksempler på både klassiske kunstværker og den 
nyeste billedkunst. 

Man kan zoome ind på værkerne og komme tæt på detaljer, 
og eleverne kan downloade billederne og bruge dem i opgaver 
og oplæg. ArtLine giver overblik over de litterære perioder fra 
oldtiden til i dag. Projektet er blevet til i samarbejde med ARoS, 
Statens Museum for Kunst og Vestsjællands Kunstmuseum.

dansk.gyldendal.dk

Få 30 dages 

gratis  
prøvelogin!

Skoleabonnement, pr. år, pr. klasse, 7.-10. klasse: Kr. 800,- 

Intropris – spar 25%
Bestil fagportalen senest 31.12 i år og spar 25% det første år.  
Kun kr. 600,- pr. klasse. Der betales for samtlige klasser i udskolingen.

Intropris  
spar  

25% 
www.gyldendal-uddannelse.dk

Tlf.  33  75 55 60

- veje til viden
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Du kan her se priseksempler på en bilforsikring i LB, hvis du er elitebilist og bor i 
postnumrene 6040, 7900, 8300 og 9240. Prisen dækker over en helårlig betaling 
med en selvrisiko på 5.420 kr. i 2011:

Skoda Fabia 1,4     Kia Cee’d 1,6 diesel
årlig pris = 3.356 kr.    årlig pris = 3.609 kr.

Toyota Aygo 1,0    Mazda 2 1,2
årlig pris = 3.119 kr.    årlig pris = 3.356 kr.

Kør bil med LB

www.lb.dk   ·   Tlf.: 33 11 77 55

•	Forsikringen stiger ikke i pris efter skader 
•	Du bliver allerede elitebilist efter fem års 

skadefri kørsel
•	Tilvalg: Billig vejhjælp og friskadedækning

Har du styr på din bilforsikring?

•	Aldersrabat: Kaskoprisen 
reduceres med 6, 15 og 20% 
når din bil er fyldt 5, 10 og  
15 år.

Du skal tegne LB’s attraktive Indboforsikring, for at kunne tegne den billige bilforsikring. 
Læs mere på www.lb.dk

En bilforsikring hos LB giver dig klare fordele:

FOLKESKOLEN_ Kor_bil_med_LB_261x192_okt_2011.indd   1 21-10-2011   11:24:59
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kritik

5 

»Folkeskolen – fagblad for undervisere«. Det blad, du netop har 
åbnet, er på mange måder et nyt Folkeskolen. Bladet har nyt udseende og bedre papir. 
Der er også en del af det faste indhold, som er anderledes. Men kernen i dit fagblad, 
de journalistiske artikler om lærerfaget og folkeskolen, er stadig det vigtigste. Som det 
har været i alle de år, bladet har eksisteret.

I dette nummer bringer vi artikler om et af de store dilemmaer for mange lærere: 
Hvornår og hvordan skal man reagere, hvis en elev ser ud til at blive omsorgssvigtet. 
Halvdelen af lærerne i vores lærerpanel har været i den situation, at de valgte ikke at 
underrette myndighederne på trods af en mistanke. For de frygter, at det kan gøre 
ondt værre. Vi ser på, hvordan reglerne er, og hvad den enkelte lærer kan gøre. 

Også at tænke i muligheder – og ikke kun beskrive problemerne – er et kendetegn i 
det nye blad, som ser lærerne som aktive og handlekraftige. Bladet har fået flere sider, 
og redaktionen har derfor mulighed for at gå mere i dybden med emnerne. Der er 
også blevet plads til et lille muntert indslag.

Til gengæld udkommer bladet kun hver fjortende dag. Meget servicestof har holdt 
flyttedag fra blad til net. En kalender er nu engang mest opdateret, når den ligger digi-
talt i stedet for at blive trykt, forældet og glemt.

På nettet glæder vi os over nyskabelsen »Lærer til lærer«, hvor alle kan udveksle 
erfaringer, bede om gode råd og lægge materiale på nettet. En del af dette vil du også 
kunne se i det trykte blad.

Der er i det hele taget sket lige så meget med Folkeskolen på nettet som i bladet. 
Der er en bedre præsentation af nyhederne – også på smartphone – og der er oprettet 
faglige netværk med blogs, nyheder og debat. Foreløbig kun to. Men der kommer flere 
til i løbet af foråret. 

Du kan stadig abonnere på at få lige præcis det indhold, du er interesseret i, i din 
mailboks. 

Vi håber, at de nye medier kan være med til at opmuntre og inspirere lærere i det 
professionelle arbejde. Men selv ikke de bedste medier kan ændre virkeligheden. 

Der er nu 3.200 ledige lærere. Det er slemt nok i sig selv. Hvis det var, fordi der ikke 
er brug for så mange, ville lærerne være nødt til at acceptere det. Men sådan er det jo 
langtfra. Der er i alt nedlagt flere end 2.200 stillinger i folkeskolen. 

Det er i direkte modstrid med den megen debat omkring vigtigheden af en bedre 
folkeskole. 

Og det går ikke blot ud over fagligheden. I dette blad fortæller vi om en undersø-
gelse af tre års arbejde mod mobning i 50 skoler. 
Alle lærerne i undersøgelsen har et 
dybfølt ønske om at hjælpe elever, som 
udsættes for mobning. Men det kræver 
et langt og sejt træk. Der er ingen mira-
kelkur. Undervejs er næsten halvdelen 
af skolerne faldet fra, fordi det ikke 
er lykkedes at finde overskuddet til at 
holde fast. Når der skæres ned, ram-
mer det ikke kun fagligheden. Det går 
også ud over det helt nødvendige ar-
bejde med elevernes trivsel. 

»folkeskolen – fagblad for 
undervisere« og tilhørende net-
medier udgives af Danmarks 
lærerforening. De redigeres efter 
journalistiske væsentlighedskri-
terier, og det er chefredaktøren, 
der har ansvaret for alt indhol-
det. Bladenes ledere udtrykker 
ikke nødvendigvis foreningens 
synspunkter.

forsidefoto: Bo Tornvig

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.

128. årgang, Issn 0015-5837

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på ikonet 
til venstre »klag over bladle-
veringen«.
forhold/ændringer om  
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

Hanne Birgitte Jørgensen, 
chefredaktør, ansvarshavende, 
hjo@dlf.org
kay Astrup Christensen,  
redaktionssekretær,  
kac@dlf.org
Bente Heger,  
chefsekretær, beh@dlf.org,  
telefon: 33 69 64 00

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, esc@dlf.org 
lise frank, lif@dlf.org 
Christian Grunert, cgr@dlf.org 
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
karen Ravn, kra@dlf.org 
Thorkild Thejsen, tt@dlf.org 
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org

Layout og grafisk produktion 
stibo Zone

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

folkeskolen.dk
faglige netværk:
specialpædagogik,
ernæring og sundhed.

karen Ravn,  
webredaktør,  
kra@dlf.org,  
telefon: 33 69 64 06

Kontrolleret oplag 
juni 2010: 86.661  
(fagpressens Mediekontrol)
Ugentlige læsere: 
175.000  
(1. halvår 2011)  
Index Danmark/Gallup.

Annoncer 
stibo Zone, saturnvej 65, 8700 Horsens
Telefon: 89 39 88 33, fax: 89 39 88 99

Forretningsannoncer: folkeskolen@stibo.com
Stillings- og rubrikannoncer: folkestil@stibo.com
	

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 26  24. oktober 31. oktober 10. november
folkeskolen nr. 27  8. november 15. november 24. november
folkeskolen nr. 28  22. november 29. november 8. december
folkeskolen nr. 29  5. december 12. december 22. december

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. 

Vi håber, at de nye medier 
kan være med til at op-
muntre og inspirere 
lærere i det professionelle 
arbejde. Men selv ikke de 
bedste medier kan ændre 
virkeligheden. 

175.000 læsere 

Hanne	Birgitte	Jørgensen,		

ansv.		cHefredaktør			

HJo@dlf.org
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Hver anden  
lærer undlader  
at underrette

Jeg fik aldrig 
noget at vide

AntAl Af Arbejdsløse
lærere er fordoblet
over tre år er antallet af arbejdsløse 
lærere fordoblet, så der nu er 3.200 
uden job. Mange af de nye ledige er 
nyuddannede.
side 10

et øgenAvn er
vejen frem 
Lærere kan gøre sig fortjent til et 
øgenavn, hvis de har en særlig høj 
stjerne hos eleverne. De fleste er  
venligt ment.
side 34

fælles indsAts
mod mobning
Hvis mobbe-bekæmpelse skal  
nytte, kræver det, at hele skolen  
deltager aktivt hele tiden, viser  
undersøgelse.
side 08

lærer Bettina Pedersen 
har flere gange underrettet de 
sociale myndigheder, uden at der 
skete noget. Det er dårligt nyt for 
udsatte elever og en af 
forklaringerne på, at:

T e M A side 14
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08 12 Tema  
14-22

26

Folkeskolen.dk
flere asylbørn går nu i 

folkeskolen.
for år siden var det 

ikke ualmindeligt, at 
asylsøgende børn 
havde gået i Røde 

kors-skole i op til syv 
år. nu kommer flere 
og flere i almindelig 

skole efter et år.

Kronik
 xxxxxxr fra leder af 

Dansk Clearinghouse 
for Undervisnings til 

Thomas Aastrup Rø-
mer fra leder af Dansk 
Clearinghouse for Un-

dervisning.

Kampen 
mod  
mobning 
kræver 
fælles 
strategi

Lærere opgiver 
at underrette
På trods af en række initiativer fungerer  
underretningspligten stadig ikke. Halvdelen af 
lærerne har set elever med problemer uden at 
fortælle om det til de sociale myndigheder.

Tema

indhold

Kronik
Er der nogen, der 
vil overtage min 
dommerrolle?

mit.dansklf.dk  · Tlf: 33790010

Sammen er vi 
bedst til dansk!
Vi byder velkommen til nye medlemmer med en smuk 
særudgivelse. Meld dig ind i Dansklærerforeningen nu, 
eller hverv et nyt medlem. Så modtager du antologien 
“Med varsomhed og vovemod” – ny antologi med tekster 
om og til dansklærere. Og når du vender bogen om, får 
du ”Vær beredt” – en læsedagbog!

Dansklærerforeningen er alle dansklæreres faglige 
forening. Som medlem får du:

  Inspiration     Viden     Dialog     Indfl ydelse

Meld dig ind inden 1. december 2011 på mit.dansklf.dk
eller send en mail til dansklf@dansklf.dk. 

Er du allerede medlem, kan du skaffe et nyt medlem 
– og få antologien som gave!

Når kontingentet er betalt, modtager du særudgivelsen 
’Med varsomhed og vovemod’ helt gratis!

”Det lyder måske højstemt, men jeg kan huske, at jeg den eftermiddag 

sendte min dansklærer en taknemmelig tanke. For jeg tror faktisk, at hans 

anerkendende blik den januardag og det år, jeg havde ham som dansklærer, 

har betydet meget for mig.” 

(Forfatteren Josefi ne Klougart – citat fra bogen)

p06-07_FS2511_indhold.indd   6 24/10/11   19.13
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24 dage med ny skolereform

28 34 36 58

dLF mener
Held og lykke til  

»folkeskolen – fagblad 
for undervisere«.

folkeskolen med stort f 
er lærernes uafhængige 
fagblad. sådan har det 

været i umindelige tider, 
og sådan vil det også 

være fremover. 

Uskolet
lærernes formand, An-

ders Bondo Christensen, 
mener, at han går i alt for 
smart tøj i forhold til sine 
medlemmer, og han har 
nu fået lov til at udskifte 

sin garderobe.

Få dig et øgenavn
lærere kan gøre sig 

fortjent til et, hvis de 
har en særlig høj stjer-

ne hos eleverne. De 
fleste er venligt ment.

din tro  
– min tro
Elever afprøver 
deres viden  
om tro.

Aktualiseret side 08
Folkeskolen.dk side 12
Tematiseret side 14
Old school/new school side 24
Debatteret side 26
Undersøgt side 34
Rapporteret side 36
Lærer til lærer side 38
Ny viden side 40
Spot side 41
Publiceret side 44
Korte meddelelser side 46
Ledige stillinger side 48
Bazar side 55
Uskolet side 58

OversigT:

»Der var ingen  
tilbagemelding.  
Ingenting hørte 

jeg«. Bettina 
Pedersen har 

underrettet to 
gange, siden 

hun blev lærer.
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aktualiseret

Ledelsen skal være tydelig og udvikle 
antimobbestrategier og stå for en god sam-
arbejdskultur og sørge for, at hele skolen 
deltager i at bekæmpe mobning.

»De skoler, der har flyttet sig mest i po-
sitiv retning, er steder, der har kørt stabilt. 
Skolernes ledelse har været tydelige og aktive 
i arbejdet, og lærerne har samarbejdet om 
strategier mod mobning«, siger antimobbe-
konsulent Sidsel Stenbak fra Amok.

Hun refererer til »50 skoler mod mob-
ning«, der har kørt i tre år.

»Undersøgelsen viser tydeligt, at der ikke 
findes en tryllestavsløsning mod mobning. 
Der er ingen enkelte løsninger eller én meto-
de, der virker. Det er det lange seje træk, der 
tæller. Det handler om skolekultur, lærerkul-
tur, og om hvordan man får didaktikken knyt-
tet til arbejdet. Gryden skal hele tiden holdes 
i kog«, fremhæver Sidsel Stenbak.

Hun fortæller, at der er et dybtfølt ønske 

hos lærerne om at gøre noget mod mobning. 
Alligevel oplever flere elever, at lærerne ikke 
ser den mobning, der foregår.

Undersøgelsen viser, at det er en meget 
moderat bevægelse, der sker, når man arbej-
der med enkeltstående antimobbestrategier. 
Det bedste er langsigtet arbejde mod mob-
ning.  

Vi gør noget sammen
Nogle skoler har indført trivselsdage, en grøn 
dag eller gennemført kampagner, der har 
fungeret godt. Især de steder, hvor man gør 
noget for indskoling, mellemtrin og udsko-
ling. Men mange steder fokuserer man ikke 
på udskolingen.

»Det bedste er, når der er en fælles forstå-
else af, at det her er noget, vi gør sammen. 
Men selv på de skoler er der stadig lærere, 
der tænker undervisning og elevernes sociale 
liv adskilt. Der er også lærere, der står af, sim-
pelt hen fordi de i øvrigt føler sig overbebyr-
det med arbejde«, siger Sidsel Stenbak.

At have et synligt fællesskab fungerer godt, 
ligesom idræt kan hjælpe mod mobning.

»Det er forskelligt, hvad der fungerer på 

Kampen mod mobning  
kræver fælles strategi
Hvis mobbe-bekæmpelse skal nytte, kræver det, at hele skolen 
deltager aktivt hele tiden, viser undersøgelse.

TeKsT   Helle lauritsen 

FoTo  klaus Holsting

50 skoler mod mobning
– halvdelen er faldet fra 

50 skoler gik i 2008 sammen i et netværk mod 
mobning. initiativtager var skoleleder Jørn Jørgen-
sen fra lyshøjskolen i kolding, og planen var, at det 
skulle køre i tre år og evalueres.

Målet var at udvikle antimobbestrategier og 
reducere mobning radikalt. skolens resurseper-
soner fik et kursus i strategier til forebyggelse af 
mobning, og hver skole indgik i et lokalt netværk 
med repræsentanter fra andre skoler. alle netværk 
havde en konsulent tilknyttet.

26 skoler er stadig med, og mange af dem har 
reduceret mobning væsentligt, viser den rapport, 
der nu er udkommet. Men 24 er faldet fra. nogle 
skoler er lukket, andre er lagt sammen med andre 
skoler, eller netværksansvarlige er blevet afskediget 
eller rejst. nogle skoler har i stedet valgt at bruge 
lP-modellen eller Pals i bekæmpelsen af mobning.

De involverede skoler har blandt andet arbejdet 
med taktil rygmassage, klassemødet og legepatrulje.

Undersøgelsens  
hovedkonklusioner: 

 
n  Der findes ikke én metode mod mobning.

n  antimobbearbejdet skal holdes ved lige.

n    en skole har reduceret mobbefrekvensen fra 
15 til fire procent over tre år. Men et par sko-
ler har oplevet stigende mobbefrekvens.

n   ledelsen skal være aktiv i antimobbearbejdet.

n   Hvis lærerne har et godt arbejdsmiljø og en 
god samarbejdskultur, tyder det på, at der er 
mindre mobning blandt eleverne.

n   På de deltagende skoler er antallet af elever, 
der mener, at man skal støtte mobbeofret, 
steget kraftigt. ligeså er antallet af elever, 
der mener, at man skal tale med mobberne.

n   legepatruljer og struktur på frikvarteret virker.

n   timens start og slutning er vigtig.

n   alt for mange af de elever, der bliver mobbet, 
går stadig alene med deres oplevelser.

»Det er det lange 
seje træk, der tæller. 
Det handler om sko-
lekultur, lærerkultur, 
og om hvordan man 
får didaktikken knyt-
tet til arbejdet. gry-
den skal hele tiden 
holdes i kog«, siger 
antimobbekonsulent 
sidsel stenbak.

p08-11_FS2511_Aktualiseret.indd   8 24/10/11   18.47



f o l k e s k o l e n  /  2 5  /  2 0 1 1  /  9 

de enkelte skoler, men frem for alt er det godt 
at bringe noget glæde og lettelse ind i hverda-
gen. Det giver et fællesskab«.

Det er lykkedes for adskillige skoler at 
knække mobbekurven. Undersøgelsen viser, 
at en legepatrulje kan være et godt initiativ, 
bare man passer på, at eleverne ikke får en 
politibetjentrolle eller synes, at de skal kunne 
klare at løse konflikterne. En struktureret be-
gyndelse og afslutning på timerne giver også 
gode resultater. På en skole har de haft stor 
glæde af, at lærerne møder lidt tidligere om 
morgenen og er i klassen et stykke tid, før det 
ringer ind.

Der er også metoder, der kræver viden og 
indsigt. For eksempel advarer Sidsel Stenbak 
imod at bruge »den varme stol« eller klas-
semødet, hvis man ikke har stor indsigt i me-
tode og klasse.

»Den skal bruges med stor indføling. Det 
kan blive en udstilling af en enkelt elev. Hvis 
det pæneste, man kan sige om en klasse-
kammerat, er, at hun har et pænt penalhus, 
eller at hun er god til at græde, så virker 
det jo stik imod hensigten«, siger Sidsel 
Stenbak.

»En af de skoler, der har oplevet et stort 
fald i mobningen, har aldrig tidligere arbejdet 
med antimobbestrategier. De satte massivt 
ind og har fået et godt samarbejde. Her sam-
arbejder lærere og pædagoger og udnytter 
hinandens forskellige faglighed. Det virker 
rigtig godt«. 

stort ydre pres på lærerne
Arbejdet på nogle af de 50 skoler har været 
udsat for voldsomt pres, og hele 24 er faldet 
fra i løbet af de tre år. Det påvirker det sam-
lede resultat.

»Skoler er lukket, ledere skiftet ud. Skoler 
er slået sammen, og nogle af tovholderne 
er blevet fyret. Det har givet frafald. Der 
er et stort ydre pres på lærerne, samtidig 
med at de skal sætte sig ind i dette arbejde. 
Det er anstrengende, og dér er det vigtigt, 
at ledelsen kan holde fast. Det er en meget 
stor opgave at holde dampen oppe i tre år. 
Den energi og gejst, der var i begyndelsen, 
kan fordampe hen ad vejen. Men energien 
er mærkbar på de skoler, der ’kom i land’«, 
siger Sidsel Stenbak.  
hl@dlf.org

På en skole har 
de haft stor 
glæde af, at 

lærerne møder 
lidt tidligere om 

morgenen og 
er i klassen et 
stykke tid, før 
det ringer ind.

JULEKONKURRENCEN 2011 

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 
Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort 
Tjen 2.500,- til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

Fri 
returret 

Alle klasser tjener 2.500,- pr. solgt kasse kort
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aktualiseret

TeKsT  esben CHristensen  

Drøje tider presser flere lærere ud af sko-
lerne og ind i a-kassen.  3.200 lærere er ramt 
af ledighed. Det er 744 flere end på samme tid 
sidste år og knap 1.500 flere end i 2008.

Ifølge Det Fælleskommunale Løndatakon-
tor var der 59.306 lærere ansat i juli 2010 
– i juli 2011 var det tal faldet med 2.260 til 
57.046.

Der er altså blevet markant færre lærere. 
Det samme gælder offentligt ansatte gene-

relt. I løbet af det sidste år er der forsvundet 
16.800 kommunalt og regionalt ansatte.

»Det her er et resultat af, at man har kørt 
med den meget stramme nulvækst i det of-
fentlige forbrug, og det koster arbejdsplad-
ser«, siger Erik Bjørsted, arbejdsmarkedsøko-
nom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

3,74 procent af lærerne er i dag ramt af 
ledighed. 

Hver anden nyuddannet i arbejde
Lige nu er der cirka 800 ledige dimittender. 
Sidste år på samme tid var der 753.

»Arbejdsmarkedet er ikke gået i stå. Vi kan 
se, at godt halvdelen af sommerens dimitten-
der er i arbejde«, siger Rune Thorup, vicese-
kretariatschef hos Lærernes A-kasse. Han for-
tæller dog også, at det helt klart ser ud til, at 
det bliver sværere at komme i arbejde i løbet 
af skoleåret, end det plejer at være.

Situationen for de ledige bekymrer DLF’s 
formand Anders Bondo Christensen. Han er 
særligt opmærksom på de nyuddannede.

»Det er dimittenderne, der er vores helt 
store udfordring. Jeg er helt sikker på, at vi 
om få år igen kommer til at stå og mangle 

Antal af arbejdsløse lærere er fordoblet

○  Ledighedsberørte (per 3. oktober)

over tre år er antallet af arbejdsløse lærere blevet fordoblet, så der i 
dag er 3.200 uden job. Mange af de nye ledige er nyuddannede. 

  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2005   3.489 3.643 3.356 3.226 3.259 3.287 5.541 6.079 4.017 4.113 3.253 3.146

2006   3.499 3.532 3.240 3.075 2.989 3.041 4.925 5.608 3.589 3.661 2.824 2.661

2007   3.027 3.146 2.862 2.652 2.597 2.572 3.616 4.529 2.890 2.660 1.912 1.639

2008   1.879 1.986 1.656 1.282 1.187 1.264 1.889 2.717 1.354 1.605 973 879

2009   1.073 1.412 1.138 1.011 1.108 1.172 1.943 3.126 1.813 2.090 1.540 1.287

2010   1.621 1.820 1.419 1.395 1.466 1.547 2.346 3.675 2.456 2.714 1.983 1.886

2011   2.123 2.161 1.876 1.753 1.933 1.971 3.695 4.317 3.200

2011

20083.200 1.354
Ledighedsberørte 

Ledighedsberørte 
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lærere. Og vi risikerer, at dygtige uddannede 
lærere søger ud i andre erhverv, og så står vi 
og mangler dem«, siger Anders Bondo.

Den udsatte position for nyuddannede 
gælder også for andre brancher end lærerne.

»Nyuddannede risikerer at gå ledige i no-
get tid. Det er jo veluddannede mennesker, 
der er i fare for at sige ja til arbejde, de er 

overkvalificerede til. Hvis de gør det, får vi 
ikke det fulde afkast af den uddannelsesinve-
stering, som samfundet har foretaget«, siger 
Erik Bjørsted. 

Kortere dagpengeperiode
Et særskilt problem er halveringen af 
dagpengeperioden fra fire til to år, samtidig 

med at det er blevet væsentligt sværere 
at genoptjene dagpengeretten, når den er 
mistet. Den nye regering har dog meldt ud, 
at den vil forlænge perioden for dagpenge 
med seks måneder, men det er ifølge Anders 
Bondo ikke ambitiøst nok, og DLF vil have 
konturerne af en ny ordning med til treparts-
forhandlingerne.

»De seks ekstra måneder er vel også for 
at give luft til, at vi kan få gennemført nogle 
andre ordninger. Ét er at se på periodens 
længde, noget andet er at se på, at alle, der 
står til at falde for længden, bliver tilbudt 
et nyt job. Samtidig er vi nødt til at kigge 
på genoptjeningskravene«, siger Anders 
Bondo.

Det er endnu uvist, hvornår trepartsfor-
handlingerne går i gang, men som det ser ud 
nu, bliver det først efter forhandlingerne om 
de private overenskomster.  
esc@dlf.org

Sælg UNICEF julemærker med dine elever
– og hjælp verdens børn

Nu kan dine elever hjælpe verdens børn og samtidig være med i konkurrencen  
om at vinde en oplevelse. UNICEF ambassadørerne Sebastian Dorset, Bubber  
og Bakkens Pjerrot donerer et besøg til en af de klasser, der er med til at sælge  
julemærker i 2011. Den heldige vinder kan vælge hvilken af de tre UNICEF  
ambassadører, der skal komme på besøg. 

Eleverne kan også tjene penge til klassekassen. For hvert solgt ark a 14 mærker  
kan klassen beholde 8 kr. – eller lade hele beløbet gå til UNICEFs arbejde.

Det er nemt. Hvis hver elev i en klasse på 25 sælger et ark a 30 kr.,  
har klassen 200 kr. til klassekassen. Der er fuld returret på usolgte ark. 

Bestil UNICEF julemærker hos Brian Chlala  
på telefon 35 27 38 24 eller e-mail: bchlala@unicef.dk
 
UNICEF er FNs børnefond, som udelukkende for frivillige midler hjælper børn verden rundt til en bedre fremtid.  
Læs mere på www.unicef.dk

UNICEF Danmark 
Pakhus 48, Sundkaj 9, 1. 

2100 København Ø 

TAK, fordi I hjælper verdens børn  

ved at sælge UNICEF julemærker! 

Et par eksempler:
50 ARK JULEMÆRKER  giver 400 kr. til klassekassen  og 1.100 kr. til UNICEF 250 ARK JULEMÆRKER  giver 2.000 kr. til klassekassen  og 5.500 kr. til UNICEF

Hjælp  

verdens børn  

og tjen penge til  

klassekassen!

Annonce_Julemaerker_2011_183x130.indd   1 27-09-2011   15:56:02

2008

Jeg er helt sikker på, at vi om få år igen 
kommer til at stå og mangle lærere. Og vi 

risikerer, at dygtige uddannede lærere søger 
ud i andre erhverv, og så står vi og 

mangler dem.
Anders Bondo
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N Y H E D E R  F R A  N E t t E t

Ombudsmanden giver 
Statsministeriet næse 
for at sylte svar
statsministeriet forhalede uretmæs-
sigt sagen og tilbageholdt dokumenter, 
da folkeskolen søgte aktindsigt i den 
netop afgåede regerings 360-graders-
eftersyn af den danske folkeskole. nu 
har bladet så fået ombudsmandens 
ord for, at statsministeriets daværende 
sekretariatet for Vækstforum, der stod 
for sagsbehandlingen, uretmæssigt har 
tilbageholdt dokumenter og forhalet 
sagen. I ombudsmandens svar fra 30. 
september bliver det slået fast, at sags-
behandlingstiden har været for lang. Det 
beskriver ombudsmanden som »meget 
beklageligt«. Thorkild Thejsen, der nu er 
seniorjournalist på folkeskolen, er tilfreds 
med afgørelsen. Han ville dog hellere 
have haft de relevante dokumenter udle-
veret i 2009 og 2010, mens diskussio-
nen stadig var aktuel.

I løbet af tre-fire måneder kan langt størstede-
len af de børn, der går i en af Røde kors’ skoler 
for asylansøgere, modtage undervisning på 
dansk. og inden for et år er de parate til at flytte 
over i den almindelige folkeskole. Tidligere gik 
børnene ofte i Røde kors-skole i op til syv år. 

»eleverne var vokset ud af skolegangen på 
Røde kors-skolen, men fordi dansk lovgivning 
ikke gælder, før du har en opholdstilladelse, 
så gælder folkeskoleloven heller ikke for asyl-
børn«, forklarer Paul karoff, der har været 
skoleleder på Røde kors-skolen skolen på 
Bakken i lynge siden 2005.

og det lovmæssige har en betydning. for 
flygtninge og indvandrere, der har opholds-
tilladelse i Danmark og går i folkeskolens 
modtageklasser, er det nemlig et lovmæssigt 
krav, at eleverne inden for to år flytter over i 
normalundervisningen.

Da asyleleverne hurtigt opnåede det 
samme faglige niveau som eleverne i mod-
tageklasserne, indgik Paul karoff på frivillig 
basis aftaler med en række sjællandske kom-
muner om, at folkeskolerne i den pågældende 

kommune kunne overtage elever fra skolen 
på Bakken. Med hver elev kan Røde kors lade 
følge 30-35.000 kroner, og siden 2006 er 
der indgået ordninger i Allerød, Hillerød, lejre, 
Ringsted og Roskilde.

I dag er 41 asylbørn fra skolen på Bak-
ken visiteret til og fordelt på 23 sjællandske 
folkeskoler. lige nu venter en 11-årig dreng og 
en syvårig pige, der begge taler dansk, på en 
plads. Meget tyder på, at de kan overflyttes 
til en folkeskole i Halsnæs kommune, hvor 
udvalget for familie og børn netop har beslut-
tet at ville modtage asylelever. Det glæder 
Paul karoff.

»eleverne fra asylcentrene har brug for 
at opleve normalitet, og skolen på Bakken er 
ikke en normal skole. Det omsorgsarbejde, vi 
udfører, og de hensyn, vi tager til elevernes 
traumer, er ikke det, de vil opleve senere. Det 
kan ikke nytte noget, at de lever i en glaskup-
pel«, siger Paul karoff og tilføjer:

»Det er vores erfaring, at der virkelig sker 
noget med de elever, der kommer ud i en nor-
malklasse. Vi oplever, at det går ekstraordi-
nært godt. Jeg kan ikke sige, at det er noget, 
vi gør, eller folkeskolen gør, men bare konsta-
tere, at asyleleverne profiterer fantastisk godt 
af den nye situation«.
lif@dlf.org

Flere asylbørn går nu  
i folkeskole
For fem år siden var det ikke ualmindeligt, at nogle asylsøgen-
de børn i Danmark havde gået i Røde Kors-skole i op til syv år. 
Nu kommer flere og flere i almindelig skole efter et år.

tEkSt  lIse fRAnk 

FOtO JAkoB CARlsen

I 2007 var Avin 
khalil en af de  

heldige, der kom 
videre til Høster-

køb skole. 

Lærere vil have 
lov til at lugte 
af røg
I en ny undersøgelse 
mener 72 procent, 
at lærere og andre, 
der arbejder med 
børn, ikke bør ryge 
eller lugte af røg i 
arbejdstiden. Hver 
tredje er tilhænger 
af et forbud mod 
rygende lærere. Det 
har ført til en heftig 
diskussion på DLF’s 
Facebook-side. 
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Ny forskning: Mate-
matik skal have en 
pointe

Matematikundervisning med 
klare pointer giver en bedre un-
dervisning. læreren skal være 
meget præcis, så det er eleverne, 
der kan formulere pointen bag-
efter, mener Arne Mogensen, 
der i forrige uge forsvarede sin 
ph.d. om pointeorienteret under-
visning på Roskilde Universitet. 
»Alle ved, at der skal være en 
pointe i en god historie, og så-
dan er det også i undervisning. 
Der skal være noget skarpt, 
noget, der står klart, når under-
visningen kører. Man skal kunne 
definere det, og det skal have 
en afgrænsning«, siger Arne 
Mogensen, der er uddannet ma-
tematiklærer og nu underviser på 
læreruddannelsen i Aarhus. Men 
mange danske lærere ved ikke, 
hvad pointeorienteret undervis-
ning er. 

kommuner: tømrere 
skal undervise i folke-
skolen

fra 2012 vil odense kommune 
efter planen kunne kalde sig 
frikommune, og ifølge rådmand 
stina Willumsen, socialistisk 
folkeparti, skal de frie tøjler bru-
ges til at eksperimentere med 
folkeskolen. for eksempel skal 
tømrere kunne undervise i sløjd, 
mener hun. I odense lærerfor-
ening mener man, at kommunen 
undervurderer lærernes pædago-
giske kompetencer. »Rådman-
den har åbenbart meget lidt styr 
på, hvad man lærer på lærerud-
dannelsen. Det handler jo ikke 
bare om at være god til sit fag, 
men om at man også kan lære 
fra sig. Bare fordi jeg kan lave 
en god middag, betyder det jo 
ikke, at jeg kan lære andre at lave 
mad«, siger Anne-Mette Jensen, 
der er formand for odense læ-
rerforening, til folkeskolen.dk

Lolland-Falster frygter 
øget elevflugt til  
privatskoler 

lolland kommune har nu 25 
procent elever i privatskoler, 
og andelen er stigende. I Guld-
borgsund kommune har en ny 
skolestruktur, hvor fem skoler er 
lukket, betydet, at en ny privat-
skole er åbnet med omkring 175 
elever. Derved vokser andelen 
af privatskoleelever fra 11,8 til 
14,3 procent. Det koster syv til 
otte lærerstillinger på den nær-
liggende folkeskole, fortæller 
kredsformand Henrik Hansen. 
Det er en tendens, der ses over 
hele landet. Antallet af privat-
skoleelever er højest på Midtfyn 
og i københavn med 29 og 28 
procent. I 70’erne lå procenten 
på fire, og i 1989 var der ni pro-
cent, der gik på privatskole. I dag 
er der omkring 13 procent på 
landsplan.

Mindre pres på udgif-
ter til udsatte børn i  
de kommende år

færre teenagere betyder, at 
presset på kommunernes udgif-
ter til udsatte børn og unge vil 
falde i de næste 20 år, fastslår 
en analyse. en anden analyse 
viser, at der er store kommunale 
forskelle på, hvor mange unge der 
formår at bryde den sociale arv. 

Halvdelen af de seneste ti 
års voldsomme stigning i kom-
munernes udgifter til udsatte 
børn skyldes demografiske for-
andringer, som kommunerne ikke 
har kunnet gøre noget ved. I de 
næste 20 år vil alderssammen-
sætningen blandt de 0-21-årige 
ændre sig, så udgiftsbehovet til 
udsatte børn vil falde, viser en 
analyse fra Anvendt kommunal-
forskning, Akf.

fra det faglige netværk spe-
cialpædagogik

I 2010 udgjorde mænd mindre end en tredjedel af 
de uddannede lærere under 40 år, viser nye tal fra 
Danmarks statistik. Mens der i 1981 var en nogen-
lunde lige kønsfordeling blandt lærere under 40 år - 
57 procent kvinder og 43 procent mænd - er forskel-
len i de følgende årtier vokset støt, så kun 31 procent 
af de unge lærere i 2010 var mænd.

Tendensen med den faldende andel af mandlige 
lærere har været på dagsordenen i medierne, på læ-
reruddannelserne og i fagorganisationerne i mange 
år. samtidig viser flere undersøgelser, at lærerne på 
landets folkeskoler efterlyser flere mandlige kolleger. 
Alligevel fortsætter udviklingen, og andelen af unge 

mandlige lærere er i øjeblikket lavere end nogensinde.
Der har været gjort flere forskellige forsøg på at 

få vendt udviklingen. Men de har tilsyneladende ikke 
haft den ønskede effekt, og det kommer ikke bag på 
lotte lange, medlem af Dlf’s hovedstyrelse.

»når et fag bliver domineret af et køn, så vil det 
være svært at få det modsatte køn til at synes, at det 
er attraktivt«, siger hun.

lærerjob er mere  
kvindefag end nogensinde
Aldrig har der været så langt mellem de mandlige lærere. 

tEkSt  JesPeR nøRBy  

læs flere 
nyheder på:

I Canada hjælper test 
lærerne, fortæller topembeds-
mand i videointerview
à    www.folkeskolen.dk/69734

Ulla Maria Mortensens blog: »snyd 
ikke børnene – lær dem at lave mad«.

Mette Friderichsens blog: »Inklu-
sion er noget, vi alle bliver ramt af«.

• Antorinis nye departe-
mentschef er fundet

• kl: Partnerskabet om 
lærernes arbejdstid er 
afsluttet 

• Ingen opskrift på suc-
ces i overgangen til 
ungdomsuddannelser 

• forsker: køb ikke iPad 
til skolen

• Venstre fortsætter 
ranglistningen af  
landets skoler

• Antorini fjerner socialt 
korrigeret rangliste

Når et fag bliver domineret af et 
køn, så vil det være svært at få 

det modsatte køn til at synes, at 
det er attraktivt.

lotte lange
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tematiseret

Der var ingen  
tilbagemelding.  
Ingenting 
hørte jeg
Bettina Pedersen har underrettet to gange, siden hun blev 
lærer. Ligesom mange andre er hun frustreret over de sociale 
myndigheders manglende tilbagemeldinger. Underretningen 
er svær nok i sig selv, men kommunens tavshed gør det endnu 
sværere, siger hun.

Hver anden undla-
der at underrette
På trods af mistanke 
om svigt har hver anden 
lærer set bort fra under-
retningspligten.

71,5 procent
af lærerne oplever ikke, 
at socialforvaltningen 
har resurser til at hjælpe 
eleverne.

Folkeskolen spør-
ger Anders Bondo
Mangler lærerne civil 
courage?

18 21 22
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»Det var dybt frustrerende. Jeg stod i den 
situation, at kommunen godt nok var blevet 
underrettet, men jeg fik aldrig noget at vide 
om, hvad der skulle ske fremadrettet. Der var 
ingen tilbagemelding. Ingenting hørte jeg«. 

Et halvt år er gået, siden Bettina Pedersen 
underrettede kommunen første gang. I star-
ten gik det godt, men nu er alting tilbage ved 
det gamle: Kommunen har ikke taget hånd 
om eleven, det hele drejer sig om. Og tilbage 
står Bettina Pedersen på sin skole med en 
følelse af handlingslammelse og frustration 
over ikke at vide, hvad der så skal ske. 

Siden hun underrettede, er hun kun ble-
vet mødt med tavshed fra kommunen. 

Dialog med forældrene mislykkedes
Inden Bettina Pedersen underrettede første 
gang, havde hun gentagne gange forsøgt at 
tale med forældrene til eleven, som virkede 
uoplagt og støjende. Eleven læste ikke sine 
lektier og kom aldrig til tiden. 

Som udgangspunkt havde Bettina Peder-
sen dog tillid til, at forældrene overholdt afta-
len med hende og skolen om, at eleven skulle 
møde til tiden og læse sine lektier. 

»Men vi kunne jo bare konstatere, at det 
ikke skete«, siger hun.

Hun havde i årevis været opmærksom på 
eleven, som dengang gik i indskolingen, men 
ikke på noget tidspunkt haft kontakt med 
kommunen. Hun blev særligt opmærksom, 
efter at eleven havde taget nogle usædvanlige 
og farlige ting med i skole – blandt andet en 
luftpistol. Så efter mange forgæves forsøg på 
at få en helt basal dialog i gang med foræl-
drene besluttede hun sig for at handle.

Der var nu ikke meget forløsning forbun-
det med at tage kontakt til kommunen, for-
tæller Bettina Pedersen. Mest af alt føltes det 
som en afmagt:

»Nu havde vi virkelig prøvet alt det, vi 
kunne, på at få forældrene til at vågne op og 
ændre adfærd over for deres barn. Men der 
skete ikke noget«. 

Skolelederen tog initiativ
Det var skolelederen, der bad Bettina Peder-
sen om at foretage underretningen: »Min le-
der spurgte mig, om vi nu ikke var nået til det 
punkt, hvor der måtte ske noget. Nu havde vi 
forsøgt at få dem i tale og ændre adfærd, og 
så måtte det jo gå den vej. Nu måtte der være 
nogle andre, der tog ansvar«.

Forældrene blev efterfølgende indkaldt 
til et møde, hvor de fik at vide, at de sociale 
myndigheder var blevet kontaktet. Det blev 
ikke diskuteret med forældrene, om der 
skulle foretages en underretning. Forældrene 
skulle sådan set bare orienteres. Da de hørte 
om underretningen, reagerede de meget ne-
gativt. 

De mente, at det var Bettina Pedersen, 
den var gal med. At det var hende og eleven, 
der bare ikke fungerede sammen, selv om 
kollegaerne havde bemærket de samme ting 
som Bettina.

»Nu var det jo mig, der sad med selve 
underretningen, så det var kun mig, der var 
skurken«.  

Skolen tilbød eleven plads i en familieklas-
se, hvor forældrene var med i skole en til to 
gange om ugen. Det takkede de i første om-
gang nej til. Efterfølgende lykkedes det dog at 
få dem med på ideen, og Bettina mærkede en 
markant forbedring af elevens trivsel i det tre 
måneder lange forløb. 

»Jeg tror, at forældrene efterfølgende blev 
mere åbne. Det er i hvert fald det, jeg hører. 
Nu er eleven jo også blevet ældre og må selv 
tage mere ansvar for sine handlinger«.

Underretningen er et sidste skridt
Bettina fik i sin tid aldrig den tanke at kon-
takte socialforvaltningen, inden hun tyede til 
en formel underretning.

»Vi har jo vores leder, der fortæller os, 

tematiseret

Min leder 
spurgte mig, 

om vi nu ikke 
var nået til det 

punkt, hvor der 
måtte ske no-
get. Nu havde 

vi forsøgt at få 
dem i tale og 

ændre adfærd, 
og så måtte det 

jo gå den vej. 
Nu måtte der 

være nogle  
andre, der tog 

ansvar.

TekST  EsbEn ChristEnsEn 
 Christian GrUnErt

FoTo bo tornviG

n Hvis du får viden om fysisk eller psy-
kisk mishandling, seksuelt overgreb 
eller andre strafbare forhold, skal du 
omgående kontakte din leder.

n Du må ikke først orientere forældre-
ne, fordi det i disse situationer kan 
vanskeliggøre det videre forløb, her-
under politiets eventuelle arbejde.  

n Herefter aftaler du og din leder, 
hvordan I underretter socialforvalt-
ningen, som efter underretningen 
vil overtage sagsbehandlingen og 
guide til videre handling i sagen.

n En underretning om overgreb og 
lignende grove forhold sker normalt 
telefonisk på grund af den særlige og 
akutte situation. Socialforvaltningen 
vil dog ofte efterfølgende anmode 
om en skriftlig underretning.

Ved tegn på vold og overgreb:
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hvad vi skal gøre i en sag, hvor der måske er 
behov for at foretage en underretning«. 

Måske netop derfor følte Bettina Pedersen 
det som en grænseoverskridende handling 
at skulle underrette. Den sidste udvej efter at 
hun havde sagt til sig selv, at nok var nok.

»En underretning er min vurdering af, at 
nogle mennesker ikke er deres opgave voksen 
som forældre. Men hvordan kan jeg overho-
vedet tillade mig at vurdere andre mennesker 
på den måde?«

Én ting er vold – i sådan et tilfælde er der 
jo ingen tvivl. Så bliver der underrettet med 
det samme, fortæller Bettina Pedersen. Men 
hvis man ikke er sikker i sin sag, hvad vil det 
så ikke betyde for det fremtidige forældre-
samarbejde, hvis man kontakter kommunen? 

»Hvis bare man har mistanke om noget, 
der ikke er vold, men kunne være omsorgs-
svigt, så skal jeg jo gå ind at vurdere, hvad 
der er hvad. Og det står jo ikke ligefrem skre-
vet nogen steder, at man skal give sit barn 
madpakke med i skole hver dag«.

Så meget desto vigtigere er det, at der 
både før og efter en eventuel underretning er 
god og tæt dialog med kommunen: 

»Egentlig tænker jeg, at afstanden er for 
stor, og jeg mangler viden om deres arbejde 
og den hjælp, de kan tilbyde mig som lærer«, 
siger Bettina Pedersen. 
esc@dlf.org / cgr@dlf.org

➊ Hvis du ser tegn på, at noget 
kan være galt, eller at eleven 
ikke trives:

 Du skal i første omgang dele din 
bekymring med en kollega eller din 
leder. Her skal du også huske at ind-
drage forældrene. Husk at loven nu 
betyder, at det er tilladt at udveksle 
oplysninger med en socialrådgiver 
eller socialforvaltningen i det tidlige 
forebyggende arbejde.  
 
Formand for socialrådgiverne, 
Bettina Post siger: »Vi vil meget 
gerne være en faggruppe, man drøf-
ter sine bekymringer med så tidligt i 
forløbet som muligt«.

➋ Dokumentér det, du ser:
 Du bør dokumentere din bekymring 

ved at iagttage elevens særlige 
behov, resurser, vanskeligheder og 
relationer i det miljø, eleven befinder 
sig i. Inddrag eventuelt også viden 
fra andre kollegaer, som har kontakt 
til eleven. 

➌	 Hold et møde med forældrene:
 Der bør ikke gå mere end fire uger, 

fra bekymringen opstår, til forældre-
ne inddrages ved et møde. Arrangér 
et møde med forældrene og andre 
relevante voksne omkring barnet, 

eventuelt sammen med en social-
rådgiver, hvor du informerer om dine 
iagttagelser.

➍	 kontakt socialforvaltningen. 
nu skal du sammen med din leder 
vurdere, om der bør foretages en 
underretning til socialforvaltningen 
i din kommune. Husk at det er dit 
eget ansvar, og ikke lederens, at 
underrette. 

➎ Hvis socialforvaltningen ikke 
reagerer:

 Hvis du ikke oplever, at kommunen 
handler hurtigt og alvorligt på bag-
grund af din underretning, kan du 
underrette Ankestyrelsen om din 
bekymring. Der er ingen krav til for-
men af en underretning. Du behøver 
ikke at beskrive din bekymring for 
elevens adfærd, trivsel og/eller ud-
vikling i en længere udredning, men 
det vil lette deres arbejde, hvis du 
gør det.

kilde: københavns kommunes  
vejledning med flere.

Ved mistanke om omsorgssvigt
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 H
vem kan hjælpe et barn, 
der er udsat for vold i 
hjemmet? Et barn, der 
vokser op i grundlæggen-
de utryghed, hvor ingen 
– og sidst af alle forældre-
ne – er til at stole på? 

Loven er klar: Lærerne og andre offentligt 
ansatte har skærpet pligt til at underrette de 
sociale myndigheder. Lærerne kan være de 
eneste voksne, foruden forældrene, der ser 
barnet dagligt. Det forpligter. Ifølge service-
loven har lærerne pligt til at underrette alene 
på baggrund af en mistanke.

Alligevel viser en ny undersøgelse, som 
Folkeskolen står bag, at halvdelen af landets 
lærere har undladt at underrette på trods af 
en mistanke. I 2007 gennemførte Folkeskolen 
en lignende undersøgelse, der også viste pro-
blemer med underretningspligten.

Siden 2007 har den tidligere regering 
gennemført Barnets Reform. Derudover har 
Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks 
Lærerforening i samarbejde gennemført 
»Hånd om alle børn«. Men initiativerne har 
ikke ændret bundlinjen – underretningssyste-
met virker ikke.

573 fra det repræsentativt udvalgte lærerpa-
nel har deltaget i undersøgelsen, og deres svar 
viser, at der er mere end én årsag til, at under-
retningen til kommunerne aldrig bliver til noget.

Et af problemerne er lærernes manglende 
tillid til det kommunale system og frygt for at 
ødelægge et fremtidigt skole-hjem-samarbej-
de. Lærerne siger også, at de føler sig usikre 

på egen bedømmelse, at de har manglende 
kendskab til love og regler, og at de savner 
opbakning fra skolens ledelse.

I forhold til undersøgelsen fra 2007 er det 
mange af de samme problemer, lærerne står 
over for. 

For fire år siden var det lidt over halvde-
len – 53 procent – der fik indtryk af, at deres 
underretning fik de sociale myndigheder til at 
gøre noget aktivt. I den nye undersøgelse er 
det kun 44 procent, der oplever, at myndighe-
derne gør noget aktivt efter underretningen.

Et andet alarmerende tal er, at kun hver 
fjerde svarer ja til, at de har fået en kvittering 
fra kommunen inden for en måned efter en 
underretning. Den, som underretter, har el-
lers krav på en kvittering senest seks dage 
efter underretningen.

Barndom fyldt med vold
De dårlige erfaringer flugter desværre godt 
med virkeligheden. Det Sociale Forsknings-
institut for Velfærd (SFI) offentliggjorde i 
december 2010 rapporten »Børnemishand-
ling i hjemmet«. 2.980 25-årige var blevet 
interview et om deres barndom, og det kom 
frem, at 5,6 procent af en ungdomsårgang var 
blevet udsat for vold. I en anden SFI-under-
søgelse også fra december 2010 fortalte 20 

tematiseret

Mange lærere har stået foran en omsorgssvigtet elev uden at tage fat i de sociale myndigheder. når der 
endelig bliver underrettet, er det sociale systems reaktion ofte larmende tavshed. På trods af en række initia-
tiver fungerer underretningspligten stadig ikke. Lærerne opgiver på forhånd. 

Lærere opgiver  
at underrette

Sagsbehand-
leren ønskede 

ikke, at jeg  
underrettede, 

da hun, som 
hun sagde, i så 

fald var nødt til 
at foretage en 

tvangsfjernelse.

Analysen baserer sig på svarene fra et repræsentativt sammensat lærerpanel. 
573 har deltaget. En tilsvarende undersøgelse er gennemført i 2007.
ekSTra På FolkeSkolen.Dk: læS Hele UnDerSøgelSen oM UnDerreTning

○  Kilde: Scharling Research

UnDerSøgelSen

lærerkommentarer til samarbejdet med kommunen.

p14-23_FS2511_TEMA_FINAL.indd   18 24/10/11   18.12



f o l k e s k o l e n  /  2 5  /  2 0 1 1  /  19 

procent af landets 8.-klasser, at de har været 
udsat for vold.

Mange af de voldsramte kommer til at gå 
med volden som en hemmelighed. Under 
hver femte af de 25-årige, der er vokset op 
med vold, er blevet opdaget af det sociale 
system. Virkeligheden er altså, at hver gang 
et voldsramt barn bliver opdaget, er der 
mindst fire andre, der ikke bliver registreret 
af systemet. 

Selvom børnene er blevet en sag for syste-
met, er det langtfra en garanti for forbedring. 
Succesraten er ikke opløftende for den femte-
del, hvor volden i hjemmet bliver opdaget. SFI 
har undersøgt, om sagsbehandlere kan svare, 
at situationen er blevet bedre for de børn, de 
arbejder med. 

»Kun knap halvdelen af sagsbehandlerne 
kunne bekræfte, at det var blevet bedre, efter 
at sagen var begyndt«, fortæller Mogens Ny-

gaard Christoffersen, der er seniorforsker hos 
SFI.

Forskningen bakker altså op om lærernes 
fornemmelse af, at der ikke altid sker noget, 
efter at det sociale system går i gang. 

Det tavse system
Et af de store problemer er, at lærerne sav-
ner en tilbagemelding fra det sociale system, 
når de har underrettet. En lærer skriver i 
den nye undersøgelse: »Det er frustrerende 
at underrette og så intet høre om det videre 
forløb. Man møder jo eleven hver dag. Måske 
spørger de i starten til, hvad der sker – det 
ved man ikke, og de holder op med at 
spørge«. 

65 procent af de medvirkende i undersø-
gelsen mener, at der er for lidt kontakt og 
dialog mellem de sociale myndigheder og 
skolen.

»Min leder valgte 
ikke at gå videre 

med sagen«.

»En elev kom med en 
masse blå mærker. Jeg 

gjorde ikke noget, da jeg 
ikke var sikker«.

»Min ledelse har sagt, at 
fraværslisten var nok til, at 

kommunen ville reagere. Jeg 
ved ikke, om det er rigtigt«.

»Pigen blev slået af fa-
deren, og sundhedsple-
jersken mente ikke, det 
var så alvorligt endda. 

Ledelsen veg udenom, da 
faderen sandsynligvis ville 

blive meget værre«.

»Jeg drøftede sagen 
med kollegaer, som 
kunne berolige mig 

med, at der efter alt at 
dømme ikke var tale om 

noget underretnings-
emne«.

»Jeg besluttede, at det 
var vigtigere med kontak-

ten til forældrene, som 
samarbejder på det ni-

veau, de kan«.

»I hvert fald i et par situationer  
har jeg ment, at en underretning 
var nødvendig, men i de tilfælde 

søger jeg altid faglig sparring hos 
min ledelse, og i alle tilfælde har 

de afvist en underretning«.

Hvorfor  
underrettede 

du ikke?

l æ r e r k o m m e n t a r e r

Jeg og andre  
kollegaer har 
gentagne gange 
henvendt os,  
men sagen er  
enten blevet  
henlagt, eller vi 
har intet hørt fra 
kommunen.
lærerkommentarer til samarbejdet med kommunen.
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Der er ellers en række tiltag i Barnets Re-
form, der har til hensigt at skabe mere dialog. 
Ud over kvitteringen inden for de første seks 
dage har lærerne fået mulighed for at under-
søge, om der er blevet sat aktiviteter i gang 
for at hjælpe eleven. Men fordi læreren ikke 
er part i sagen, giver de nye regler stadig ikke 
ret til at vide, hvad der er blevet sat i gang.

»Jeg oplever ikke, at der er en tovejskom-
munikation mellem skolen og de sociale 
myndigheder. Som lærere skal vi indberette 
og ellers blande os udenom, også selvom vi 
kan se, at det skader eleven«, skriver en læ-
rer i undersøgelsen.

Kommunernes økonomi er presset, og 
det giver et stort arbejdspres hos socialrådgi-
verne. Nogle steder står det særligt slemt til.

»I den kommune, jeg arbejder i, er det 
almen viden, at vi ikke bør underrette i sa-
ger, hvor eleven er over 15, da der ikke vil 
blive foretaget foranstaltninger«, skriver en 
anden lærer.

Lærernes dårlige erfaringer med social-
forvaltningerne er massive. 71 procent ople-
ver, at socialforvaltningen ikke har resurser 
til at hjælp på trods af en underretning. Og 
62 procent vurderer, at en underretning, der 
ikke får konsekvenser, er direkte skadelig.

De dårlige erfaringer kan betyde, at læ-
rerne helt opgiver at kontakte de sociale 
myndigheder. Bente Boserup, souschef i 
Børns Vilkår og leder af Børnetelefonen, kan 
sagtens forstå, at lærerne bliver frustrerede 
over den manglende reaktion fra kommu-
nen, men alligevel skal de gøre noget.

»Det er kommunen, der kan gå ind og 
undersøge familien, og det er kommunen, 
der som myndighed kan gå ind og handle. At 
sørge for at familien – og dermed barnet – får 
den hjælp, de skal have«, siger Bente Boserup.

Hvis læreren overvejer for længe, kan det 
få katastrofale følger.

»Læreren må ikke vente, for det kan for-
hale processen, og barnet risikerer at blive så 
belastet, at det bliver endnu sværere at hjæl-
pe. Jo tidligere kommunen kommer ind og 
hjælper familien, des bedre muligheder har 
barnet for at klare sig. Når først et overgreb 
har bidt sig fast, så får barnet meget sværere 
ved at klare sig«, fortæller Bente Boserup.

Forskellige forventninger
Samarbejdet mellem professionerne og 
forståelse på tværs af faglighed og arbejdsom-
råder er noget af en gordisk knude.

  Bettina Post, formand for Dansk Social-
rådgiverforening, mener, at samarbejdet med 

lærerne er blevet bedre. Når det stadig kikser, 
kan det ifølge hende hænge sammen med, at 
lærerne har nogle urealistiske forventninger til 
socialrådgiverne. 

»Når socialrådgiverne modtager en un-
derretning, har vi jo til opgave at undersøge 
barnets forhold, og om der skal gennemføres 
en paragraf 50-undersøgelse, som er en rigtig 
stor undersøgelse. Det tager tid«, siger Bet-
tina Post. 

Danmarks Lærerforening mener ikke, at 
en lærer skal være alene med sin mistanke. 
Derfor anbefaler man lærerne at gå til sko-
lelederen, når der er mistanke om omsorgs-
svigt. Denne praksis kan være en fordel i de 
tilfælde, hvor det er tydeligt, at en elev har 
brug for hjælp, og der derfor ikke er uenig-

hed om fortolkningen af situationen. Men 
som det fremgår af Folkeskolens undersøgel-
se, er lærere og skoleledere ofte meget uenige 
om behovet for at underrette, og at en sag 
simpelthen kan strande i et ingenmandsland 
mellem lærer og skoleleder.

»Eleven blev slået derhjemme, men skole-
lederen syntes ikke, vi skulle underrette, for 
ikke at belaste det i forvejen belastede skole-
hjem-samarbejde. Lederen påtog sig ansvaret, 
men jeg har fortrudt det lige siden, og hvis jeg 
kommer i en lignende situation, underretter 
jeg med eller uden lederens billigelse«, skriver 
en lærer.

På flere skoler kan der ifølge undersøgel-
sen opstå tvivl om, hvorvidt det er læreren 
eller lederen, der har ansvaret for at under-
rette. Den tvivl er imidlertid helt ubegrundet, 
siger socialrådgivernes formand. Reglerne er 
nemlig helt klare:

»Det er altid den, der har set, hvad pro-
blemet drejer sig om, der har ansvaret for, at 
underretningen finder sted. Det er det, der er 
vores skærpede underretningspligt. Og så kan 
man ikke bare sige: ’Jamen, jeg har sagt det 
til skolelederen’. Så må man selv følge op på, 
om lederen går videre med det. Og hvis ikke 
må man sige: ’Så gør jeg det’. For det har man 
pligt til«, siger Bettina Post.

På mange lærerværelser bliver underret-
ningen opfattet som sidste udvej, og det er en 
del af problemet. Underretningen kan starte 
en konflikt med den familie, man egentlig 
har ambitioner om at hjælpe. I de tilfælde er 
kommunikationsopgaven stor for læreren – 
det gælder om at få forældrene til at forstå, 
hvorfor der underrettes.

»Det er jo ikke sådan, at en kommune går 
ud og sætter et barn på døgninstitution, fordi 
der kommer en underretning. Det er vigtigt at 
inddrage familien, medmindre det er skrappe 
kriminelle forhold. Indkald familien til en 
samtale – vi er stærkt bekymrede for jeres 
barn, derfor sender vi en underretning af 
sted«, siger Bente Boserup fra Børns Vilkår.

Bente Boserup fortæller, at lærerne ofte er 
de voksne, der er tættest på barnet. Derfor er 
det også afgørende, at lærerne, på trods af de 
mange udfordringer med underretninger, sør-
ger for at underrette, fordi:

»Hvis ikke lærerne gør det, hvem gør så?« 
esc@dlf.org / cgr@dlf.org

Jeg synes, at jeg 
har været ude 
for, at selvom 

man indberet-
tede en elev, og 
der blev istand-

sat et møde med 
kommune og 

forældre, så blev 
der ikke gjort 

noget alligevel. 
Det blev kun til 

snak, selv om 
elevens »hjem-

mesituation« var 
rigtig dårlig.

Lærerkommentarer til samarbejdet med kommunen.

	 Læs:		Læs socialminister Karen Hækkerups 
reaktion og en række andre opfølgninger 
på folkeskolen.dk

kritiktematiseret
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Er det dit indtryk, at de sociale myndigheder gjorde noget 
aktivt på baggrund af underretningen(erne)?

Færre lærere oplever, 
at kommunen følger op 

I 2007 svarede 53 procent af lærerne, at kommunen fulgte op på deres underretninger. 
Fire år senere svarer kun 44 procent det samme.

af lærerne mener, at »socialforvaltningen ikke 
har de personalemæssige eller økonomiske resurser til 
at hjælpe de elever, der underrettes om«.

af lærerne mener, at »en underretning, der 
ikke medfører foranstaltninger, kan gøre mere 
skade end gavn, fordi samarbejdsrelationerne til 
elev og forældre kan blive forringede«.

Har du som regel 
inden for en må-
ned modtaget en 
kvittering fra kom-
munen, når du 
har foretaget en 
underretning?
Kun hver fjerde lærer svarer, at de 
har fået en kvittering fra kommu-
nen, en måned efter at de har fore-
taget en underretning om en elev.

Hver anden
har ikke fået kvittering fra kommunen

Har du nogensinde stået i en si-
tuation, hvor du har overvejet at 
underrette, men af forskellige år-
sager valgte ikke at gøre det?

Halvdelen af lærerne har overvejet at foretage en 
underretning om et barn – og så alligevel ladet 
være med at gøre det.

Hver anden  
lærer har  
undladt at  
underrette

50
PROCENT

50
PROCENT

à KILDE: FolKEsKolEn

af lærerne mener, at »der er for lidt kontakt og dia-
log mellem de sociale myndigheder og skolen«.

2011

Ja
NeJ

Ved ikke

2007
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Anders BAlle  /  formand for skolelederforeningen svArer: Anders Bondo Christensen  /  formand for dlf svArer:

 Mange lærere svarer i Folkeskolens undersøgelse, at skolelede-
ren stopper underretninger. hvorfor tror du, at det er sådan?
 »det overrasker mig, fordi der har været så meget fokus på pligten til un-
derretning. Både i forhold til læreren og i forhold til lederen. lederen har jo 
om nogen ansvar på skolen i forhold til de ting. derfor er det også naturligt, 
at lederen i langt de fleste situationer er inde over. og jeg vil også i høj grad 
anbefale, at lærerne går via deres leder. men hvis de føler, at lederen brem-
ser dem, så har vi et problem«.

  hvorfor tror du, at nogle lærere oplever tøvende ledere?
 »det har jeg svært ved at sætte mig ind i. lærerne er dem, der er tættest 
på, og jeg ville som leder nærmest per automatik tage det for gode varer, 
hvis en lærer ville foretage en underretning. for hvis en lærer udtrykker be-
kymring, så er det sådan, det er. det eneste, jeg måske kan se, er, at der er 
stor forskel fra lærer til lærer på, hvornår man bliver bekymret. det er et in-
dividuelt spørgsmål, for vi er jo forskellige som mennesker. og der kan godt 
være nogen, der er overbekymrede. det vil jeg ikke afvise. og det kunne jo 
være sådan noget, der gjorde, at en leder siger: ’er du nu sikker på det? 
Prøv lige at observere lidt mere og tal med nogen i teamet om det’«.

  Men lærerne har jo pligt til at reagere ved selv den mindste mis-
tanke. er det så ikke et problem, hvis lederen taler dem fra det?
 »Jo, og som udgangspunkt skal lederen selvfølgelig ikke være overdommer. 
Hvis læreren er bekymret, så skal der selvfølgelig følges op på bekymrin-
gen. det må helt klart være udgangspunktet. reglerne er jo sådan, at lære-
ren skal reagere, selv om det måske bare er en mistanke«.

 er det så lederen eller læreren, der har ansvaret for at underrette?
 »det har den enkelte medarbejder jo ifølge loven. men som ledere har vi 
et stort ansvar for at snakke med hinanden på skolen om underretnin-
ger. Hvilke tegn skal man kigge efter, hvad gør man? Jeg så gerne, at 
man talte om det en gang årligt, hvor man taler det igennem. Hvis en 
idrætslærer ser blå mærker på en elev, hvad gør man så? men hvis et 
barn er faldet og har slået sig og fået et blåt mærke – hvad så? Børn får 
jo blå mærker«.

  så når vi ved, at hver anden lærer undlader at underrette, hvad 
skal man så gøre for at få flere til at underrette?
 »kommunikationen mellem de forskellige forvaltninger kan blive bedre. det 
er fuldstændig vanvittigt, når de sociale myndigheder siger: nu har vi sa-
gen, så hører i ikke mere. for eleven går jo stadig på skolen, og vi hører ikke 
mere. det kan vi ikke leve med. Jeg har som leder behov for at vide, om der 
sker noget, fordi jeg har oplevet så mange situationer, hvor der ikke sker 
noget«.

 halvdelen af lærerne har undladt at underrette. Mangler de civil 
courage?
 »nej, og jeg mener heller ikke, at en så vigtig problemstilling som denne her 
egner sig til lette spørgsmål. for det er en meget kompleks situation, vi 
står i som lærere. Vi har med børn at gøre, som vi gerne vil gøre det aller-
bedste for, og derfor kan man heller ikke bare sige, at lærerne hellere skal 
underrette én gang for meget end én gang for lidt. for det, at man foreta-
ger en underretning, kan jo betyde, at man sætter tillidsforholdet mellem 
lærer og forældre over styr. Problemet er også, at mange lærere ikke føler, 
at de får den nødvendige feedback efter en underretning, og hvorfor skal 
man så overhovedet foretage den?«

hvorfor er den manglende feedback et problem?
 »Jeg kender til flere lærere, der har stået i en situation, hvor det har været fuld-
stændig åbenlyst, at der skulle ske en underretning, men efterfølgende fik de 
ikke en kvalificeret tilbagemelding. og så er det vel naturligt nok, at mange af 
dem tænker, at det så også kan være lige meget. men det er da selvfølgelig ikke 
tilfredsstillende, at så mange ikke underretter. det er børn, der er i klemme«. 

  er lærerne for berøringsangste over for det at foretage en un-
derretning?
 »Vi har hele tiden fokus på elevens tarv. og som lærer er man bekymret for, 
om en underretning i virkeligheden kan være til ugunst for eleven. Jeg me-
ner, at de, der siger, at man hellere skal foretaget én underretning for me-
get end én for lidt, har aldrig selv prøvet at stå i situationen. men jeg skal 
da ikke kunne afvise, at nogle lærere kan være berøringsangste. det er bare 
ikke det, jeg hører, når jeg taler med mine kollegaer om det her«.

 overvurderer du ikke konsekvenserne af en underretning? det 
kan vel kun være godt for eleven, at man får en socialrådgivers 
øjne på en sag?
 »Ja, men det er jo også derfor, jeg mener, det kan være en god ting at have 
en socialrådgiver tilknyttet skolen, så man kan få en fælles vurdering af, 
hvad der skal gøres, og lærerne får nogen at sparre med. i det øjeblik man 
foretager en underretning, så ryger sagen ud af ens egne hænder, og så er 
det en anden person, der afgør, om det bliver til en sag eller ej«. 

 Barnets reform siger meget specifikt, at læreren skal underret-
te, lige så snart der er en mistanke. synes du, at den lov er for fir-
kantet formuleret?
 »Vi siger selvfølgelig til lærerne, at de skal følge lovgivningen. men én ting 
er at lave en lov, noget andet er at få sat fokus på, hvad læreren har af 
muligheder for at gøre det bedst muligt for barnet. derfor mener jeg, at 
lovteksten skal suppleres med nogle initiativer fra kommunernes side, der 
gør det muligt for lærerne at tage hensyn til barnet. og det kunne en sko-
lesocialrådgiver være en løsning på«.

tematiseret
foto: Ulrik sam

søe figen

Det nye folkeskolen.Dk
- fylDt meD skarp journalistik, ny viDen, Debatter og faglige temaer.

Del erfaringer og viDen, billeDer og viDeo meD kolleger

   Dugfriske nyheder og reportager om folkeskolen 
   elektronisk kalender med aktiviteter fra hele landet
   viden via faglige netværk og blogs
   erfaringer og ideer fra lærer til lærer
   personlige nyhedsbreve med udvalgte nyheder, artikler og debatindlæg.
   vigtige skolenyheder og anmeldelser på smartphone

Udforsk det nye folkeskolen.dk og se om dU er enig.

Formand for DLF Anders Bondo Christensen og formand for Skolelederforeningen Anders Balle svarer på spørgsmål om resultaterne af  
Folkeskolens undersøgelse om underretning.  
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kritikold school / new school

Drikkekumme anno 1908
I byskoler var adgangen til drikkevand ofte sikret med en vand-
post, hvor der hang et metalbæger, som eleverne måtte dele. 
Denne uhygiejniske foranstaltning blev kritiseret af læger og 
sundhedsfolk, der entusiastisk kastede sig over opgaven med at 
finde alternativer. »Maanedsskrift for Sundhedspleje« præsente-

rede flere forslag til drikkehaner, der lod børnene drikke, 
uden at deres mund havde berøring med hanen. Et 

eksempel er en drikkekumme med springende vand 
foreslået af lægen Axel Hertel i 1908. 

Drikkekumme anno 2010
I løbet af 1900-tallet blev rindende indendørs drikkevand normalt 
på de fleste skoler, men mange skoler havde stadig ikke egentlige 
drikkeforanstaltninger til rådighed for eleverne, der måtte gå på 
toilettet og holde munden til hanerne, som kritikken lød i slutnin-
gen af 1800-tallet. I de seneste årtier, hvor kildevandsautomater 
er blevet normalt på mange arbejdspladser, og hvor det at drikke 
rigeligt vand er alment anerkendt som sundt og godt, tilbyder 
folkeskoler også rindende vand til eleverne – i form af hygiejniske 
metalkummer, som ville have frydet fortidens sundhedsapostle.

I 1871 besluttede man, at en skole skulle rives ned og flyttes, fordi den modtog vand, der sivede ned fra den 
lokale kirkegård. I dag er der anderledes styr på det friske drikkevand.

Et område, hvor skolemyndighederne i 1800-tallet brug-
te mindst lige så meget energi som på selve undervis-
ningen, var skolebygninger og indretning. Det gjaldt de 
mange nybyggede store byskoler, men i lige så høj grad 
landets tusindvis af små landsbyskoler. I 1856 fastsatte 
en lov minimumskravene til skolebygningernes kvalitet i 
forhold til blandt andet rumfang, opvarmning, byggema-
terialer og udluftning. Det var ikke kun af hensyn til 
elevernes velbefindende, men også for lærerens skyld. 
Han boede nemlig oftest i skolebygningen og havde krav 
på et sundt og godt hjem til sig selv og sin familie.

I 1800-tallets anden halvdel kom stor opmærk-
somhed på de fysiske forhold for lærere og elever. 
Læger og pædagoger fandt sammen i den såkaldte 
skolehygiejne, der skulle modvirke de dårligdomme, 
der opstod, når mængder af børn samledes i skolerne: 
dårlig luft, smitsomme sygdomme, urenlighed i krop 
og tanke, usunde kropsstillinger, ringe ernæring 
og så videre. Et af de behov, som enhver 
skole burde dække, var naturligvis også 
elevernes adgang til drikkevand.

I 1871 anbefalede Det Kongelige Sund-
hedskollegium skarpt over for det lokale 
sogneråd i Sanderum på Fyn, at skolen 
måtte rives ned og flyttes, fordi den lå på 
fugtig jord og modtog vand, der sivede ned 
fra den lokale kirkegård. Det kostede dog pen-
ge at flytte skolen, og sognerådet slog sig i tøjret.

En hygiejnekommission gennemgik i begyndelsen 
af 1880’erne alle landets folkeskoler og konstaterede, 
at det mange steder stod lige så sløjt til med drikke-
vandet. Traditionelt lå skolerne nemlig tæt på kirkerne 
og dermed på kirkegårdene, og hvis skolen lå i et lavt 
område, kunne skolebrøndens vand let blive forurenet 
af afløb fra kirkegårde. Et andet problem var, at lære-
ren ofte havde landbrug som bierhverv, og hans mød-
ding skulle heller ikke gerne ligge tæt op ad elevernes 
vandforsyning.

Et grelt eksempel var fra Krummerup Skole på Syd-
sjælland: »Vandet i skolens brønd er til sine Tider alde-
les udrikkeligt paa Grund af en stor Mængde Smaadyr, 
Infusorier og andet ubestemmeligt, som findes deri. 
Brøndens Afstand fra Kirkegaarden er kun 37 Alen 
og i 4 Alens Afstand løber Rendestenen fra Køkkenet 
forbi«. Det gjaldt her som i mange skoler, at det nok 
især var tørsten efter kundskaber, der mere forsvarligt 
kunne slukkes.

Anne Katrine Gjerløff, postdocprojekt Dansk Skolehistorie,  
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Tørst 

O l d  s c h O O l / n e w  s c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

 (New) 
Aarhus
Regeringen vil neutralisere 
en række tidligere vedta-
gelser. kunne man ikke 
også fjerne reglen om, at 
kommuner må tilbageføre 
stavningen af stednavne, 
så Aarhus igen staves 
Århus? Det ville gøre livet 
lettere for mange, ikke 
mindst skoleelever. Men 
det går nok ikke. nicolai 
Wammen er blevet mi-
nister. og nikkelej vil nok 
sætte sig imod.

{Old} 
 
sikkerheds-
ministeriet
forsvarsministeriet hed 
langt op i 1900-tallet 
krigsministeriet. Man 
havde også et Marinemi-
nisterium. Den nye rege-
ring har vist stor kreativi-
tet med hensyn til navne 
på ministerierne, så man 
kunne have ventet en ny 
betegnelse også her. Ikke 
mindst fordi forsvaret 
i vid udstrækning har 
justeret sin virksomhed 
fra at skulle forsvare 
Danmarks grænser til at 
kunne operere uden for. 
Man kunne have kaldt 
det sikkerhedsministeri-
et – eller være vendt til-
bage til krigsministeriet. 
for Danmark har længe 
ført krig uden for landets 
grænser.
Professor Higgins

foto: Istock

foto: Istock

God læring i en digital verden! 

Kom og se vores store udvalg af digitale læremidler. Her kan du 

møde fagredaktørerne, og få en uddybende præsentation af 

vores digitale læremidler. 

Du kan også møde Alinea Akademi, og få en snak med dem om  

kompetenceudvikling på din skole. 

Desuden kan du deltage i en lodtrækning, hvor vi stiller 

en lækker præmie på højkant. Så der er altså al mulig god 

grund til at komme og besøge os!

Det er gratis at besøge udstillingen!

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Besøg os på 
Uddannelses-
forum
8.-9. november i 
Bella Center, stand nr. 47
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Du kan læse mere om udstillingen 

på uddannelsesforum.dk

 

Vind en lækker
drømmeweekend
Værdi af kr. 2.999,-
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debatteret

Er der nogen,  
der vil overtage min  
dommerrolle?
Jeg ønsker ikke længere at påtage mig en pædagogisk dommer-
rolle. Min udfordring er derfor ikke at dømme retfærdigt. Denne form for 
professionalisme gør op med klassiske forståelser af lærerprofessio-
nalisme. Den gør op med læreren som dommer, hvilket dog ikke er det 
samme som at være ansvarsløs.

Jeg husker, hvordan jeg modløs gik til fri-
kvarter efter endnu en gang at have irettesat 
Mik, fordi han havde forvandlet hyggekrogen 
til en kampscene fra »World of Warcraft«. 
Han havde igen forstyrret Ida, som gerne ville 
have ro til at læse. Jeg følte, at jeg svigtede 
ham. Samtidig havde jeg dårlig samvittighed 
over for Ida, som gang på gang blev forvand-
let til den store Ork, der skulle dræbes.

Mine interventioner endte for ofte i ad-
færdsregulering, og iagttagelser som »den 
vilde dreng« og »den stille pige« blev efter-
hånden de eneste tilgængelige for Mik og Ida. 
Selv havde jeg indtaget dommerpositionen 
med retten til at dømme mellem rigtigt og 
forkert, så ansvaret for ro og orden også var 
tildelt mig.

Fra lineært til komplekst
Måske er der nogen, der kan genkende kom-
pleksiteten i den pædagogiske udfordring? 
Fine ord som anerkendelse og inklusion 
gjorde det bestemt ikke lettere. På den ene 
side ville jeg gerne anerkende Mik, men så 
måtte jeg dømme Ida nærtagende og lidt for 
stille. Det ville blive at regulere Ida, så hun 
kunne lære at sige fra og ikke lade sig slå 
ud af en Ork-bekæmper. På den anden side 
ville jeg også gerne anerkende Ida. Det blev 
forstærket af herskende diskurser om uro i 

skolen og dårlige læseresultater. Med dette 
syn måtte der falde dom over Mik, og inter-
ventionen ville blive at afrette ham og sætte 
(fag)fagligheden i fokus. 

Måske er der nogen, der vil overtage 
dommerpositionen? Personligt har jeg 
fralagt mig dette svære ståsted, og jeg har 
derfor ingen ambition om at præsentere den 
sande pædagogiske metode, som kan redu-
cere kompleksiteten og fikse de pædagogiske 
udfordringer. 

Min påstand er, at det er et 
vilkår, at verden til tider viser 
sig kompleks. Ligeledes vil jeg 
påstå, at konflikter er et vilkår 
i menneskers liv. Min pointe er 
derfor ikke at reducere eller 
at undgå noget. I stedet vil jeg vise, 
hvordan vi med en simpel tænkning kan ac-
ceptere vilkårene og håndtere de pædagogi-
ske udfordringer, så de bliver udviklende for 
både lærere og børn.

En tænketeknologi frem for en metode
Jeg vil trække begrebet tænketeknologi ind 
i praksis. Tænkning og teknologi kan ikke 
adskilles. Tænkningen alene vil efterlade et 
praktisk tomrum, og teknologien i sig selv vil 
søge en simplificering, hvor teknologien kom-
mer til at fremstå som en metode, der lige 
kan fikse problemerne. 

Den teoretiske tænkning i min tænke-
teknologi er fundament i konstruktivistiske 
teorier, hvor verden må forstås som kom-
plekse konstruktioner. Konstruktioner, som 
er i konstant forandring og til forhandling 
i et dialektisk forhold mellem subjekter og 

 KroniK 
 INA RATHMANN
 CAND.PÆD.PÆD.PSYCH.

verden. Subjektiviteten er afgørende for vores 
forståelse af verden.

I det følgende vil jeg give et bud på, hvor-
dan en tænketeknologi kan vise sig i praksis.  

Vi havde tidligere arbejdet med klassens 
spilleregler, som resulterede i en moderne 
udgave af de ti bud. Øverst stod, at man ikke 
måtte drille. Arbejdet var tænkt som en løs-
ning på hverdagens konflikter. Spillereglerne 
var metoden, der skulle fikse problemerne. 
Desværre virkede det ikke efter hensigten. 
Når dommen lød: »Mik, du driller Ida«, kigge-
de Mik undrende på mig og spurgte: »Hvorfor 
det?« Både Ida og Mik var enige i, 
at vi ikke måtte drille, men ver-
den viste sig forskelligt for de 
to elever. Det, der for Ida var 
drilleri, var for Mik sjov leg. 

Udgangspunktet i klassen var, at eleverne 
ville hinanden det godt. Men efterhånden 
som episoden i hyggekrogen blev dagligdag, 
begyndte der så småt at udvikle sig en dybere 
irritation mellem dem.  

Jeg besluttede derfor at omformulere vo-
res spilleregler. De ti bud blev til overskriften: 
»Vi vil være gode ved hinanden«. Frem for at 
være rettet mod konkret adfærd, som enten 
kunne dømmes inde eller ude, var fokusset 
på en fælles værdi.

For at give værdien liv var det nødvendigt 
at anvende en teknologi. Begreberne se, tale, 
mærke og lytte blev centrale. Igennem dem 
åbnede vi for kompleksiteten og forhandling 
af alternative tilbud. Lukkede forståelser blev 
afløst af midlertidige og bestemte forståelser. 

Ida havde ansvar for at forklare Mik, hvor-
dan legen konstruerede larm og utryghed i 
hendes verden. Ida var nødt til at mærke og 
tale. Mik var derimod nødt til at lytte og se. 
Jeg havde vristet mig fri af dommerpositio-
nen, og mit arbejde blev at skabe plads til 
samtalen og hjælpe eleverne med at italesæt-
te og forstå de forskellige perspektiver. 

Igennem de konkrete konflikter udviklede 
alle forståelse for egne og andres grænser. På 
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Er der nogen,  
der vil overtage min  
dommerrolle?

referencer:
N.Å. Andersen (1999): fra metode til analysestrategi. 
N.Å. Andersen, Diskursive analysestrategier (side 9-28). 
fra: nyt fra samfundsvidenskaberne.
J. Kofoed og D.M. Søndergaard (2009): Mobning – 
sociale processer på afveje. Hans Reitzels forlag. 
A.L. Schibbye (2007): Relationer. københavn: Akade-
misk forlag.

den måde fik vi skabt en inkluderende kultur, 
hvor der var plads til forskellighed.

Banalt, men svært 
Mange vil sikkert nikke genkendende til, at 
man søger at forstå de forskellige perspekti-
ver, men noget tyder desværre på, at det er 
langt vanskeligere at vriste sig fri af dommer-
positionen.

Et empirisk studie peger på, at stærke 
traditioner søger at reducere kompleksiteten 
og pege på endegyldige domme i forhold til 
elevers adfærd. Det kan derfor være svært at 
formidle et budskab om, at en konflikt ikke al-

tid ender i en dom og en konkret løsning, der 
kan fikse problemet. Vi kommer til at fremstå 
som uprofessionelle og ansvarsløse, når vi 
fralægger os dommerpositionen. 

Jeg ønsker ikke længere at påtage mig 
dommerrollen. Min pædagogiske udfordring 
er derfor ikke at dømme retfærdigt. Derimod 
er min udfordring dels at holde op med at 
dømme, dels at formidle den professionalis-
me, som er forbundet med at kunne håndtere 
kompleksiteten og arbejde med udfordrin-
gerne, så subjektpositionerne forhandles og 
kommer i spil på nye måder. Denne form for 
professionalisme gør op med klassiske for-
ståelser af lærerprofessionalisme. Den gør op 
med læreren som dommer, hvilket dog ikke 
er det samme som at være ansvarsløs. Alt er 
ikke lige godt, men »det gode« må forstås i 
konteksten, og det er altid til forhandling. 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Folkeskolen med stort F er lærernes uafhængi-
ge fagblad. Sådan har det været i umindelige 
tider, og sådan vil det også være fremover. 
Men Folkeskolen skal følge med tiden, og der-
for har bladet naturligvis udviklet sig gennem 
hele sin 128-årige historie.

Folkeskolen har været et ugeblad – sådan 
cirka! Fremover vil der være 14 dage imellem, 
at bladet dumper ind ad brevsprækken. Det 
skyldes, dels at nyhederne i stigende omfang 
finder vej til bladets elektroniske søster fol-
keskolen.dk, dels et ønske om at give stoffet 
større tyngde i det enkelte nummer.

Bladet får nyt layout, 
nyt omfang og delvist nyt 
indhold med en opprio-
ritering af de emner, som 
lærerne prioriterer højest, 
og med en nedprioritering 
af det »pligtstof«, som de 
fleste alligevel springer 
over.

Slå et smut forbi fol-
keskolen.dk. Den elek-
troniske udgave har fået 
et markant anderledes 
design. Jeg er ikke i tvivl om, at folkeskolen.
dk nu har potentialet til at blive det afgørende 
elektroniske skolemedie for alle medlemmer 
af Danmarks Lærerforening – ja for alle, der 
har interesser inden for de områder, hvor 
DLF’s medlemmer underviser.

Design og layout er vigtigt, men det vigtig-
ste er naturligvis indholdet. Eksisterede Fol-

keskolen ikke, blev nogen nødt til at opfinde 
det. Bladet spiller en enestående – i ordets 
bogstaveligste betydning – rolle i forhold til 
videndeling, orientering om ny forskning, 
anmeldelser og så videre. Alle er enige om, 
at netop disse funktioner er afgørende for, 
at lærerprofessionen kvalificeret kan udfylde 
sin vigtige samfundsopgave. Men det er altså 
hverken ministeriet, KL eller kommunerne, 
der påtager sig denne vigtige opgave. Det er 
lærernes eget blad.

Det er Folkeskolens redaktion, der har 
ansvaret for det nye design og den nye rol-
lefordeling mellem blad og netudgave. Med 
kvalificeret feedback til redaktionen kan vi 
imidlertid alle hjælpe til med, at redaktionens 
satsning resulterer i det bedst mulige fagblad 
for os alle sammen.

Tak til redaktionen for initiativet og til-
lykke til os andre med et endnu bedre fagblad 
– »Folkeskolen – fagblad for undervisere«. 

debatteret

Held og lykke 
til »Folkeskolen – fagblad 
for undervisere« Kirsten Bach:

»Hvis vi med tablets får et værk-
tøj, som rent teknisk ikke er 
sværere at åbne end en bog – så 
bliver der netop mulighed for at 
fokusere meget mere på tilret-
telæggelsen af en undervisning, 
som tager udgangspunkt i læ-
ringsmål, hvor tablet’en ’kun’ er 
et brugbart værktøj i denne.
og hvis vi ikke længere skal ligge 
på knæ under bordet og rode 
med ledninger eller bruge halv-
delen af undervisningstiden på 
at finde it-vejlederen, så har vi 
mere overskud til at løfte blikket 
og se målet og finde didaktikken 
derfra«.

}Klip fra kommentar til »Forsker: 
Køb ikke iPads til skolen«

Torben Zimling Kristiansen:
»Jeg sidder her og bliver lidt arrig. 
Tusinder af uddannede kolleger går 
arbejdsløse og kan ikke få arbejde 
– og imens taler kommunen og 
politikerne om, at der skal ansæt-
tes ufaglærte til faglært arbejde.
Det er evident, at læreruddannede 
per definition er de bedst kvalifi-
cerede til at undervise i skolerne, 
og det er vel også indiskutabelt, at 
tømrere og universitetsuddannede 
mangler pædagogik og didaktik 
(foruden en masse andre ting) i 
deres uddannelse; ellers er de to 
uddannelsesordninger blevet æn-
dret væsentligt på det sidste«.

}Kommentar til »Kommuner: 
Tømrere skal undervise i folke-
skolen«

Anne Sofie Vang Ditlev:
»som mange andre herinde vil jeg 
tilslutte mig, at det er blevet en flot 
side, men der er et par opstartsfejl 
i det nye design. Jeres flotte rul-
lende artikel-udskiftning går for 
hurtigt, det er umuligt at se, hvad 
der står på siden«.

}Kommentar til »Velkommen til 
folkeskolen.dk beta« 

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

 DLF mEnEr 
 Af ANDeRS BoNDo CHRISTeNSeN
 

” Bladet spiller en enestå-
ende – i ordets bogstaveligste 
betydning – rolle i forhold til
videndeling, orientering om 
ny forskning, anmeldelser og 
så videre.
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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 27 skal være redaktionen i hænde senest den 9. november.

Kathrine Holse, Nørre Alslev

Jeg har deT godT …
Det var ikke just lykken, der ramte mig, da kommunen offentliggjorde sit 
Kvalitetsløft af Folkeskolen. Det betød blandt andet lukning af min arbejds-
plads gennem ni år. En arbejdsplads, jeg selv følte var min identitet, så 
hvad skulle der nu blive af mig? Den, jeg var? Mine kolleger? Mine elever?

Da tiden nærmede sig for, at skolen skulle pakkes ned og nøglen 
drejes for sidste gang, var jeg på sammenbruddets rand. Aldrig har 
min sommerferie været så dårlig! Godt nok var jeg blevet forflyttet til 
en anden skole i kommunen, men jeg havde jo ikke selv valgt at skulle 
forlade min elskede arbejdsplads. Ikke valgt at flere af mine funktioner 
nu var taget fra mig og slet ikke valgt at søge nye udfordringer. Nogen 
havde taget denne beslutning for mig, og jeg var bestemt ikke glad …

Hvad jeg dog ikke vidste, var, at på min nye arbejdsplads stod nye 
kollegaer og en ny ledelse med åbne arme og tog rigtig godt imod mig. 
Nu nærmer vi os efterårsferien, det har været en hård start – men 
uden gode kollegaer var jeg slet ikke nået så langt!

Bjarne Stig Hansen, København

TJeKhoV
Man kan sige meget om Anton Tjekhov, men ude af trit med nutiden 
er den russiske dramatiker ikke, når han i »Mågen« lader læreren 
Medvedenko sige til skuespillerinden Arkadina: »Men ved De hvad, 
man burde i et skuespil beskrive og derefter vise på scenen, hvordan 
en skolelærer har det. Hans liv er svært, svært!«

Det kan i øvrigt nævnes, at »Mågen« netop nu opføres på Det Kon-
gelige Teater.

Vagn Madsen, pensioneret viceinspektør, Brønderslev

Hvad med de normalt-
fungerende?
For dem, der tror på vrøvlet om, at det kun er i udeltheden, at de-
mokratiske, socialt ansvarsbevidste, samarbejdsduelige, innovative 
fremtidsborgere dannes, er den groft rummelighedsoppustede klasse 
med tilbageførte autister, ADHD'er og andre elever med andre van-
skeligheder jo det ideelle scenarium. Men sådan er forholdene jo slet 
ikke i virkeligheden. Mon ikke Niels Egelund finder gehør for sin kritik 
af de forhold, som en politisk ideologi er indrettet på at glorificere. 
Nakskovsyndromet (Folkeskolen nummer 23) er så groft, at Egelund 
anbefaler oprettelse af en eller flere specialklasser. Her kunne man dog 
godt have ønsket, at han for længst havde rettet en tilsvarende beret-
tiget kritik mod de »almindelige« udelte klasser, hvor elevsammensæt-
ningen måske nok er mindre outreret end vanviddet fra Lolland, men 
hvor elevernes udbytte af lærerens undervisning – selv før det blev 
nødvendigt at sende en livvagt med læreren ud i klassen – hele tiden 
har været påviseligt ringe. Hvorfor er det først nu, hvor udeltheden er 
blevet en betændt byld ved tilbageførslen af diverse diagnosticerede 
elever, at professoren protesterer? Det, der sker på Lolland, er jo ikke 
andet end den logiske konsekvens af den virkelighedsfjerne lobhudling 
af udeltheden, som man hele tiden har fremført fra pædagogisk og 
politisk side for at overdøve udelthedens elendige resultater. Meget 
sympatisk og helt forståeligt kerer Egelund sig meget om den lærer, 
der skal undervise dygtige elever og svage elever og fungere som 
specialist for diverse psykiske afvigere. Alt sammen samtidigt inden for 
de samme 45 minutter. Men hvorfor kerer han sig ikke bare lidt om de 
normaltfungerende elever, der vel må formodes at skulle lære noget i 
dette ragnarok?

delTag i debatten

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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Det er misbrug af den inkluderende 
skoles bibel, Salamanca-erklæringen, 
at tage den til indtægt for afskaffelse af 
specialundervisning og inklusion af alle 
børn i almenundervisningen. Erklæ-
ringens afsnit 4 understreger, at »…
specialundervisning i vid udstrækning 
kan reducere frafaldet og omgænge-
riet«, og afsnit 8 slår fast, at eksklusion 
i form af specialplaceringer kun må »…
anbefales i de få tilfælde, hvor det klart 
er demonstreret, at undervisning i al-
mindelige klasser ikke opfylder et barns 
uddannelsesmæssige eller sociale behov, 
eller når hensynet til barnet eller andre 
børn kræver det«. Spørgsmålet er: Hvor 
mange er »få«, og hvem er de?

Niels Egelund siger, at det drejer sig 
om to-tre procent. Fra den store Deloit-
te-undersøgelse ved vi, at landsgennem-
snittet for to år siden lå på omkring 5,6 
procent – med kraftige lokale udsving. 
Siden da har kommunerne nedlagt spe-

cialpladser i ukendt omfang. Meget tyder 
på, at mange kommuner allerede i dag er 
nede omkring Egelunds to-tre procent, 
men de ansvarlige synes ikke at ænse 
farerne ved at fortsætte nedskæringerne 
ud over dette absolutte minimum. 

Erfaringer fra for eksempel Magle-
blikskolen i Frederikssund, foregangs-
skole på inklusion, viser, at gruppen af 
elever med udadreagerende ADHD er 
langt den vanskeligste at inkludere, fordi 
de splitter fællesskabet ad. Det er derfor 
noget af en katastrofe, at det netop er 
denne gruppe, politikerne nu har sat sig 
for, at almenklasserne skal inkludere – 
fordi de som normaltbegavede antages 
at kunne klare sig uden særlig støtte i 
almenklassen. I modsætning til elever 
med regulære handicap eller indlærings-
vanskeligheder, forstås.  

Inklusion forudsætter et fællesskab at 
blive inkluderet i. Hvis fællesskabet går i 
opløsning, er alle reelt ekskluderet. 

debatteret

Ved at læse pressen kan man få den idé, at man blot 
behøver at privatisere hele undervisningssektoren for 
at hæve niveauet. Det er egentlig ejendommeligt, at 
alle lærere er uddannet på ganske samme måde og på 
de samme institutioner som lærerne i folkeskolen. Der 
må altså være andet på spil! Kan det mon skyldes den 
private ansættelse – at lærerne skulle være blevet »ge-
niale«, fordi de er ansat på en privatskole? Eller er det 
mon eleverne, vi skal kigge på? Kan det mon skyldes, at 
der foregår en vis sortering, så privatskolerne undgår de 
svageste og måske ligefrem vanskelige elever og dermed 
de svageste forældre? Selvom det ikke er meget, ja, så er 
der tale om en vis betaling. 

Men det vigtigste ved sammenligningen er vel, at pri-
vatskoler kan sige nej tak. Det kan folkeskolen ikke, den 
er forpligtet til at tage »revl og krat« – undervise hvad 
der kommer. Derfor vil folkeskolen altid være noget 
dyrere. Man kan jo ikke undgå på den konto at få mere 
specialundervisning – noget, som altid glemmes, når 
emnet diskuteres. 

Med hensyn til lærernes uddannelse er der ingen 
tvivl om, at universitetsuddannelse vil give øget prestige, 
men at de skulle blive bedre undervisere af at lytte til 
foredrag uden mulighed for at stille spørgsmål og få 
svar, det er meget vanskeligt at tro på. 

Jeg har bemærket, at kun hver tiende ansøger til 
læreruddannelsen i Finland bliver optaget. Det sæt-
ter unægtelig Danmark noget i relief. Der siger man jo 
almindeligvis, at kan man ikke blive andet, ja, så kan 
man altid blive lærer. Det siger en hel del om, hvad man 
mente og mener om lærerstanden, men intet om dens 
kvaliteter.

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nørre Åby

PriVaTisering?

” Inklusion forudsætter et 
fællesskab at blive inkluderet i. Hvis 
fællesskabet går i opløsning, er alle 
reelt ekskluderet. 

Niels Christian Sauer, medlem af DLF's hovedstyrelse

Grænsen for inklusion

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

Priser excl moms 

læs mere På www.sPf-herning.dk  

Vi leVerer gerne til gennemsyn

Det var et sørgeligt syn, der mødte bibliotekaren. De 120 tyve 
havde været på spil. De havde stjålet de 120 hyppige ord i 
alle bøgerne. Gode råd var dyre. Eleverne måtte på jagt!

På sporet af ordet – fang tyven er en bog fuld af gode idéer 
og forslag til aktiviteter, der gør det sjovere at lære de 120 
hyppigst forekommende ord i al dansk tekst.

På cd’en i bogen er der rap og over 100 kopisider med tek-
ster, rim, fagtekster, spil og spilleplader med udgangspunkt i 
mange måder at lære på.
kr 425,- 

supplerende materialer
Røde eller blå sækkekort med de 120 hyppige ord ikke prissat
På sporet af ordet, opgaveæske med 120 opgavekort  kr 162,-
Spf-pen til opgaveæsken kr 65,-
Turbo-ord, pose med 10 sæt kr 148,-

Natligt indbrud på skolens bibliotek
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Den nu forhenværende borgerlige regering 
har fået næsten alle, og ikke mindst kommu-
nalpolitikerne, overbevist om, at inklusion i 
folkeskolen er vejen frem.

Til trods for alle gode intentioner er der 
fortsat elever, der har brug for et særligt tilret-
telagt undervisningstilbud. Det er de elever, 
der på grund af problemer af psykisk eller 
indlæringsmæssig karakter ikke magter at 
være blandt andre. De har fortsat et behov for 
i kortere eller længere perioder at få tilbudt et 
alternativ til det almindelige klassemiljø. De 
har også ret til den rette undervisning.

Tilbage i specialklasserne sidder lærere 
med de rigtig svære og krævende pædagogiske 
udfordringer, der forudsætter viden og erfa-
ring for at klare – og det tilmed med forringede 
vilkår. Takstfinansiering har medført, at øko-
nomien følger med børnene rundt i systemet. 
Fair nok måske, men konsekvensen kan blive, 

at lærerne i specialklasserne sidder tilbage 
med de virkelig vanskelige opgaver, der skal 
løses med uændrede resurser per elev og med 
meget større udfordringer. Følgen kan blive 
urimelige vilkår for lærerne, der så må kæmpe 
med dårligt arbejdsmiljø, stressede situationer, 
utryghed i ansættelsen og vanskeligere elever. 
I værste fald får vi ad hoc-undervisning, hvor 
antallet af lærere varierer, alt efter hvor mange 
elever der for tiden er visiteret.

Hvis ikke kommunerne i deres budgetlæg-
ning afsætter de resurser, der skal til for at ska-
be et ordentligt og kvalificeret undervisnings-
tilbud i specialskoler og -klasser, ender vi med, 
at området bliver drænet for professionelle og 
erfarne lærere. Tilbage står en gruppe elever 
med stort behov for en professionel indsats, 
som vi ikke længere kan tilbyde. Så kan man 
i sandhed tale om at blive ekskluderet af det 
gode samfund – og det er vel ikke hensigten?

Jens Skovmand, lærer, Hillerød Lærerkreds

Glem nu ikke special- 
undervisningen

” Tilbage står en gruppe elever med 
stort behov for en professionel indsats, 
som vi ikke længere kan tilbyde. Så kan 
man i sandhed tale om at blive eksklude-
ret af det gode samfund.Torben Larsen:

»Man må beundre lærerformand 
Anders Bondos optimisme, når 
han er sikker på, at vi om få år igen 
kommer til at stå og mangle lære-
re. Jeg kunne bare godt tænke mig 
at vide, hvad han bygger denne 
optimisme på? 
2.994 lærere var ledige i august 
2011. Der er de sidste år forsvun-
det næsten 3.000 lærerarbejds-
pladser på folkeskolerne«.

}Klip fra kommentar til »hver 
anden nyuddannet lærer er ledig«

Lasse Kjær:
»er afskaffelsen af ranglisten det 
første skridt i et reelt opgør med 
den evalueringskultur, som har 
gennemsyret folkeskolen i ti år? 
eller er der snarere tale om sym-
bolpolitik uden indhold? Hvad vil 
den nye regering med folkeskolen? 
Bliv klogere ved at læse denne 
kronik bragt i kristeligt Dagblad: 
’Gør op med den herskende evalu-
eringskultur i folkeskolen’«.

}Kommentar til »antorini fjerner 
socialt korrigeret rangliste«

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

Protac SenSit

•	 en	specialdesignet	sanse-
	 stimulerende	kuglestol

•	 nakke/sidevinger	der	om-
	 slutter	og	afgrænser

•	 mindsker	fysisk	og	psykisk	uro

•	 skaber	”rum”	for	timeout

kontakt vores terapeuter
for demonstration, undervisning ved 
personalemøder, gruppemøder m.m.

Det rigtige valg til 
børn & unge med

•	 koncentrationsvanskeligheder

•	 indlæringsproblemer

•	 uro	i	kroppen

www.protac.dk


	 	 		

 Protac Kuglepuden

•	 giver	en	dynamisk	siddestilling

•	 mindsker	motorisk	uro

•	 øger	koncentration	og	indlæring

 Protac MyFit

•	 en	sansestimulerende	vest	med
	 kugler	og	tyngde

•	 beroliger,	afgrænser	og	giver
		 en	bedre	kropsfornemmelse

•	 øger	koncentration	og
	 indlæring
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debatteret

Hans Jørgen Franks, Bagsværd 

er inKlusion eT dørslag?

Lars Dohn, folkeskoleordfører for Enhedslisten

enhedslisten vil presse på for folkeskoleforbedringer
Det nye regeringsgrundlag ser heldigvis ud til 
at betyde forbedringer af folkeskolen. Men der 
er stadig lang vej til den bedre folkeskole, som 
vi i Enhedslisten arbejder for. 

Vi er helt på linje med regeringen, når den 
udviser tillid til lærere og skole og ønsker min-
dre politisk styring. Faktisk vil jeg mene, at vi 
er skridtet foran. Vi vil ikke bare smile positivt 
til kommuner, der søger dispensation for natio-
nale test og elevplaner – vi vil afskaffe de test, 
som i bedste fald er ligegyldige og i værste fald 
skadelige. Ligesom vi vil afskaffe de standardi-
serede elevplaner, der dikterer lærernes evalue-

ringskultur og kræver ufattelige mængder af tid. 
For vi vil indrette en folkeskole, hvor lærernes 
kompetencer kommer i spil. 

Vi vil skabe gode rammer for lærernes ar-
bejde, hvor der er plads og tid til den enkelte 
elev og til fællesskabet. Derfor vil vi blandt 
andet hæve minimumstimetallet, så det sva-
rer til det vejledende timetal, vi vil sænke 
loftet over klassekvotienten til maksimum 
22 elever i klasserne, og så vil vi sikre, at 
morgendagens skole er nyrenoveret og giver 
eleverne sunde læringsmiljøer. 

Vi ønsker en folkeskole, hvor lærerne er 

uddannede i de linjefag, de underviser i, og vi 
vil klæde lærerne og skolerne bedre på til det 
krævende, men nødvendige ansvar, det er at 
lave en folkeskole for alle elever uanset bag-
grund og forudsætninger. 

Vi tror på, at lærerne er de bedste til at 
organisere undervisningen. Men vi ved også, 
at det er på Christiansborg, der skal skabes de 
nødvendige forudsætninger. Derfor arbejder 
vi for, at både finansloven 2012 og det fore-
stående partnerskab om folkeskolen vil skabe 
grobund for reelle forbedringer for folkesko-
len. Lad os håbe, at vi får regeringen med.

Illusionen om, at det er mere kvalificeret at 
placere børn med særlige behov i såkaldte in-
kluderende (læs billigere) undervisningstilbud, 
har lagt sin klamme hånd over folkeskolen i en 
årrække. KL og mange kommuner taler fortsat 
denne illusion op. Den dybe tallerken, man 
troede var opfundet, er et dørslag. 

Mange elever, som falder igennem dørslaget, 
samles op og hældes tilbage i dørslaget for så igen 
at falde igennem. Denne situation er uacceptabel. 
Ergo bygger dele af inklusion på den problemati-
ske overvejelse: Mindskes mulighederne for spe-
cialundervisning, spares der mange penge.

Et af hovedproblemerne er manglen på spe-
cialviden i de inkluderende undervisningsmil-
jøer. Mange miljøer er etablerede, men miljø-
erne trænger til objektive kvalitetsvurderinger. 
Derudover mangler der forskningsbaseret vi-
den som basis for inkluderende undervisnings-
miljøer i skolen. Når den ikke i tilstrækkelig 
grad kan rumme og inkludere dem, som er 
uden for den pædagogisk/didaktiske diskurs, er 
det vel netop der, man skal sætte ind? 

DLF vil tale for flere resurser og mere ud-
dannelse af lærerne, men det rækker ikke. 
Der skal være et betydeligt større fagligt 

fundament at efteruddanne lærerne ud fra. 
Dette grundlag skal være så gennemarbejdet, 
at elever får den undervisningskvalitet, som 
udvikler dem. Dette »inklusionens paradig-
meskift« vil udvikle skolen.

Christine Antorini har ambitioner om at 
skabe sammenhængende indsats for hele 
barndommen og få lavet en inklusionspolitik, 
som netop sikrer, at de med særlige behov 
inkluderes i det omfang, de kan rumme/mag-
te. Og sætte forskning i gang med det mål at 
udvikle den inklusionspraksis, som halter for 
alle dem, som falder igennem dørslaget. 

Tilmeld jer Projekt Julekort nu enten på www.gb-julekort.dk eller på tlf. 22 49 62 74.

Tjen op til 2500 kr. pr. æske
Julekortene ligger i poser, som indeholder 3 dobbelte kort
med kuverter. En pose sælges for 25 kr. Poserne er pakket i
æsker med 240 i hver æske. Ved salg af en hel æske, bliver der
2000 kr. til klassekassen.

Resten 4000 kr. indbetales via netbank. Hvis ikke I sælger
hele æsken, beholder I 25 % af det, I har solgt for, og retur -
nerer de resterende kort. 

De 20 første klasser, der afregner for mindst en hel solgt
æske, modtager oveni klassepro visionen på 2000 kr. en spurt-
præmie på 500 kr. Det vil sige, at hvis I er hurtige, kan I tjene
2500 kr. for en solgt æske.

Skuespilleren 
Nikolaj Coster-
Waldau støtter 
Foreningen 
Grønlandske Børn FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Projekt Julekort

TJEN OP TIL 2500 KR TIL KLASSEKASSEN 
STØT GRØNLANDSKE BØRN DELTAG I PROJEKT JULEKORT 2011

Vær med til at støtte udsatte 
grønlandske børn 
– tilmeld din klasse Projekt Julekort

Ved at deltage i Foreningen Grønland-
ske Børns Projekt Julekort kan klassen
både give en hjælpende hånd og tjene
penge til klassekassen.
     Klassen deltager i projektet ved 
at sælge julekort til familie, venner, 
bekendte med flere.
     Se de nye flotte kort på hjemmesiden.
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Martin Christensen, København

eT dårligT FriKVarTer
Jeg finder det rystende, at jeg i Folkeskolen 
nummer 23 skal udsættes for de sexistiske og 
mandschauvinistiske »morsomheder« møntet 
på kvinder, som præsenteres i Frikvarter.

Syv mænd (!) og fire kvinder citeres for 
kønsstereotype påstande om kvinder. Her 
latterlig- og mistænkeliggøres kvindekønnet 
på den måde, som patriarkatet har moret 
sig med i århundreder. Alle citater er holdt i 
en finurlig »it’s funny, because it’s true«-stil, 
hvilket jo netop er problemet med den slags 
påstande. Det er nemlig ikke sandheden – 
men det bliver den konstruerede sandhed, 
som vi alle kommer til at leve i. For den form 
for »humor« tjener alene det formål at presse 
halvdelen af befolkningen ind i nogle snævre 
rammer, så den anden halvdel kan føle sig 
klogere, stærkere og sjovere.

Det gør det ekstra deprimerende, at jeg i 
mit daglige virke som lærer må slås en daglig 

kamp mod disse kønsstereotyper. Når jeg  
skal høre fra en dreng på 12 år, at »kvinder 
ikke kan køre bil«, så er det jo ikke noget, han 
selv har fundet på. Men det bliver en opfat-
telse, han vokser op med, og med tiden vil 
han muligvis få kreeret en arrogant opfattelse 
af kvindekønnet, som han kan lufte ved pas-
sende lejligheder. 

Derfor er det også voksne menneskers op-
gave – og måske endda i særdeleshed lærere 
og deres fagblad – at stoppe disse fordomme, 
der sætter mennesker i bås, hvilket aldrig har 
ført noget godt med sig.

I stedet for at vedligeholde disse under-
trykkende mekanismer ville det have været 
mere konstruktivt, hvis mit fagblad havde 
skrevet nogle artikler om, hvordan vi konstru-
erer snærende »sandheder« om hinanden, 
og om hvor kønsdebatten er blevet af i folke-
skolen. 

Tak for dit læserbrev. Jeg er slet ikke enig med 
dig. Du henviser til en samling af citater, hvor 
en lang række personer gennem tiden har 
udtalt sig om kvinder. Generaliserende. Uret-
færdigt. Morsomt. Og indimellem nedværdi-
gende. Ja. Men vi kunne lige så godt have bragt 
en citatsamling, hvor det var mænd, hunde 

eller lærere, som andre har gjort sig lystige 
over gennem tiderne. Generaliseringer er altid 
uretfærdige – men måske er det også derfor, at 
vi er nogle, som synes, at de er morsomme?

I øvrigt er jeg helt enig med dig: Kvinder 
er generelt meget bedre bilister end mænd! 
Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør

For faglig klub på Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg, Jørgen Thyregod

Vi stemmer på Ane søgaard 
Energi, overskud og resultater er kendeteg-
nende for Ane Søgaards indsats for Frede-
riksberg Kommunelærerforening gennem 
de sidste år. Selv om vi helst ville beholde 
hende selv, skal vi alligevel på det varmeste 
anbefale, at man stemmer hende ind i hoved-
styrelsen. De resultater, hun har opnået lokalt 
(for eksempel at få alle lærere på Frederiks-
berg kompenseret med over 3.000 kroner 
hver på grund af elendigt virkende it – opnået 
ved forhandling med borgmesteren), taler 

for, at DLF med hende vil få en stor og dygtig 
arbejdskraft.

Som vi kender Ane, vil hun kæmpe hårdt 
og progressivt for lærernes og folkeskolens 
anseelse.

Hun vil blive synlig i billedet og kunne til-
føre DLF ny energi og friskhed.

Derfor anbefaler medlemmerne af faglig 
klub på Skolen på Nyelandsvej, at man stem-
mer på Ane Søgaard ved det kommende ho-
vedstyrelsesvalg.

sVar:

” Det gør det ekstra deprimerende, at jeg 
i mit daglige virke som lærer må slås en 
daglig kamp mod disse kønsstereotyper.

Aktuelle 
Bøger

Kirsten elisa Petersen

PædagogisK
arbejde med
socialt
udsatte børn

Professions|serien
aKademisK forlag
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Udsatte børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte  børn  

Udsatt børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte 

børn  Udsatte  børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte  børn  Udsatt børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte  børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsat-

te børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte 

børn  Udsatte  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  Udsatte  børn  Udsat-

te børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsat-

te børn  Udsatte børn  Udsatte  børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Ud-

satte  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsat-

te børn  Udsatte børn  Udsatte  børn  Udsatte 

børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Ud-

satte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsat-

te  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte 

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte  børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte  børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte  børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte  børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte  børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte  børn  Udsatte børn  Udsatte børn  

Udsatte børn     

Udsatte 
børn

redigeret af  Karen-Asta Bo
Jens Guldager  &  Birgitte Zeeberg

akademisk Forlag

2. Udgave 

et helhedsperspektivet helhedsperspektiv

Sætter fokus på udfordringer og 
muligheder i arbejdet med udsatte 
børn og giver inspiration til det 
videre arbejde. 

Bidrager til en helhedsorienteret 
forståelse af det udsatte barns 
situation og redegør for de sociale 
processer, der kobler barnet og 
dets omverden sammen. 

BESTIL  BØGERNE OG  DET NYE EFTERÅRSKATALOG PÅ  AkADeMISk.Dk
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undersøgt

Hvis man vil huskes, gælder 
det om at få sig et øgenavn. Læ-
rere kan gøre sig fortjent til et, hvis 
de har en særlig høj stjerne hos 
eleverne. De fleste er venligt ment.  

TeksT   Henrik stanek 

illusTraTion Craig stepeHens

Sjakalen, Mumle-Jens, Knud Erik Øgle-
ånde. Lærere lever med risikoen for at få et 
øgenavn, der typisk refererer til udseende 
eller adfærd. Men selv om elever kan være 
ubarmhjertige, skal man ikke nødvendigvis 
være ked af at få et øgenavn hæftet på sig.

»Lærere med øgenavne har enten været 
markant gode, særligt onde eller helt udue-
lige i elevernes øjne. I en stor mellemgruppe 
findes lærere uden øgenavne. De kommer 
ikke frem i erindringerne«, siger Helle Bjerg, 
der har skrevet en ph.d. om læreres autori-
tet. 

Afhandlingen bygger på tidligere elevers 
erindringer om livet i skolen fra 1950 til 2000, 
og selv om Helle Bjerg ikke har spurgt syste-
matisk til øgenavne, tegner der sig et klart 
billede: Hvis man vil huskes af eftertiden, gæl-
der det om at få sig et øgenavn.

Ingen har forsket i fænomenet, så der er 
ikke belæg for at sige, om det er mere eller min-
dre udbredt, end dengang lærerens flittige brug 
af spanskrøret kunne udløse øgenavnet Rasmus 
Røvpisker, fortæller navneforsker Michael Ler-
che Nielsen fra Københavns Universitet.

»I dag kan et øgenavn ganske vist have 
form som et kælenavn, men derfor er det 
ikke sikkert, eleverne har lyst til at konfron-

få dig et øgenavn
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få dig et øgenavn
tere deres lærer med det. Hvis man vil til 
bunds i sagen, skal man interviewe en masse 
elever«, siger han.

Helt fint med Don ø 
Øgenavne står ikke øverst på dagsordenen 
hos Danske Skoleelever. Det gør de i det hele 
taget ikke hos elever, der er på fornavn med 
deres lærere, vurderer elevernes formand 
Vera Rosenbeck. 

»Det er svært at skabe et forhold til hr. Han-
sen, men i dag er lærere mere personlige, så 
det med øgenavne er faldet i baggrunden«.

Hvis det endelig skal være, så har Vera Ro-
senbeck kun hørt om venligtsindede øgenavne.

»Min egen dansklærer er så fuld af energi, at 
hun hopper rundt i klassen, så vi omtaler hen-
de som ADHD-barnet. Jeg er ikke klar over, om 
hun ved det, men det tror jeg«, siger Vera Ro-
senbeck, der går på Trekronerskolen i Roskilde. 
Hun understreger, at navnet er kærligt ment.

På Sct. Jørgens Skole i samme by siger til-
lidsrepræsentant Søren Mortensen:

»Jeg kan ikke komme i tanke om nogen 
med øgenavne. Jeg kan forestille mig, at det 
forekommer, hvis en elev føler sig uretfærdig 
behandlet, men det er ikke noget, vi hører«.

På Gug Skole ved Aalborg løber tillidsre-
præsentant Flemming Østergaard listen over 
lærere igennem.

»Det er meget lidt, vil jeg sige. For 15-20 
år siden hed læreren i hjemkundskab køk-
kenheksen. Nu bliver det højst til forkortelser 
som Ras for Rasmus«, siger Flemming Øster-
gaard – og kommer pludselig i tanke om, at 
han faktisk selv har et øgenavn.

»Nogle af mine elever synes, det er sjovt at 
kalde mig Don Ø. Det er helt fint med mig«.

umuligt at afsløre elever
På Amagerskolen i Skjern har sekretæren 

ikke bidt mærke i, om nogen skulle have 
øgenavne.

»Hæng lige på, så hører jeg ud i lokalet«, 
siger Dorthe Lund og forlader telefonen i et 
par minutter.

»Ja, så er jeg her igen. De siger, at de da 
helt sikkert har øgenavne«.

Lene Vestergaard Sørensen overtager røret. 
»Min 9. klasse sidste år havde øgenavne til 

alle os lærere, men jeg fik aldrig afsløret dem. 
Heller ikke mit eget. Jeg var ellers meget nys-
gerrig«, siger klasselæreren.

Lene Vestergaard skal ikke gøre sig håb 
om at blive husket på den konto. »Lene er 
en fantastisk lærer, men vi havde ikke et øge-
navn til hende. Måske tror hun det, fordi hun 
tit staver forkert på tavlen, så vi rettede på 
hende ret mange gange«, fortæller Caroline 
Michaelsen, der nu går i 10.a.

En ung lærer fik derimod hurtigt hæftet et 
øgenavn på sig.

»John var altid med på sjov, så vi kaldte 
ham både John-John, DJ John og DJ John-John. 
Han grinede bare, når vi kaldte ham det«, 
fortæller Caroline Michaelsen om læreren, 
der til elevernes skuffelse sagde op for at blive 
manager i Burger King. 
freelance@dlf.org

ADHD
Min egen dansklærer 
er så fuld af energi, 
at hun hopper rundt i 
klassen, så vi omtaler 
hende som ADHD-
barnet. Jeg er ikke 
klar over, om hun ved 
det, men det tror jeg.

Vera rosenbeCk, formand 
for danske skoleeleVer

RAS
For 15-20 år siden 
hed læreren i hjem-
kundskab køkken-
heksen. Nu bliver det 
højst til forkortelser 
som Ras for Rasmus.

flemming Østergaard,  
tillidsrepræsentant, 

 gug skole, aalborg

Øgleånde
køkkenheksen

Sjakalen
Mumle-Jens

don Ø

Har du et øgenavn?
Og vil du stå ved det? Så hører vi gerne fra dig. Det gælder også, hvis du ved, hvad ele-
verne kalder dine kolleger. Fortæl, hvad navnet er, hvordan det mon er opstået, hvor læn-
ge du eller din kollega har haft det – og om eleverne tror, at I ikke kender jeres øgenavn. 
Så følger vi op med en artikel med eksempler på øgenavne.
} skriv til folkeskolen@dlf.org med »øgenavn« i emnefeltet.

DJ John-Jo
hn

Danske øgenavne 
af kristian kristiansen. om øgenavnets historie og tradition 
samt om de forskellige typer af kæle-, øge- og tilnavne. 
med et leksikonafsnit over 1.000 hyppigt forekommende 
øgenavnskonstruktioner.

skoling af lysT. fanTasier og fornemmelser i Tre elev-
generaTioners erinDringer om liveT i skolen 1950-2000 
af Helle bjerg. ph.d.-afhandling fra institut for uddannelse og pædagogik 
(dpu), aarhus universitet. afhandlingen kan hjemlånes ved henvendelse til 
danmarks pædagogiske universitetsbibliotek.
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rapporteret

TeksT  Helle lauritsen 

FoTo klaus Holsting

»Jeg tror, du er muslim, fordi du har gemt 
håret væk«, siger en dreng.

Foran klassen står tre kvinder. Alle bærer 
tørklæde, men på forskellig måde. Eleverne 
skal gætte. Den ene kvinde er jøde, den an-
den kristen og den tredje muslim. Men hvem 
er hvem? Eleverne i 7.a på Tove Ditlevsens 
Skole i København har fået en opgave.

»Din tro – min tro« er på besøg.
»Gæt løs. Der er ingen præmier«, siger en 

af kvinderne.
»Jeg tror, at du er jøde på grund af tørklæ-

det«, siger en elev og peger på den kristne.
»Okay, så er dette et kristent tørklæde«, 

siger den tredje og peger på sit stribede tør-
klæde, der hænger løst om halsen.

Eleverne er lidt generte i begyndelsen. Det 
lykkes dem at gætte, at Havva Kocbay er mus-
lim. Hun har dækket håret med et tørklæde. 
De to andre med tørklæde om hals og skuldre 
er sværere at gætte.

»Det er lidt snyd med mig. Jeg har valgt at 
blive jøde. Jeg skulle jo sige, at jeg er jøde, fordi 
jeg har læst skrifterne og bedst kunne lide jøde-
dommen. Men jeg mødte en jødisk mand, og så 
synes jeg, at det er bedst, hvis man har samme 
religion, når man er et par«, siger Hanne Ro-
senzweig, der er pensioneret lærer.

Hun og sognepræst Jonna Dalsgaard tager 
deres tørklæder af.

»I Tyrkiet bærer nogle kvinder tørklæde 
og andre ikke. Tørklæderne er også bundet 

Elever afprøver  
deres viden om tro

forskelligt, men man kan ikke sige, at kvinder 
uden tørklæde ikke er muslimer. Nogle bærer 
tørklæde af kulturelle grunde«, siger Havva 
Kocbay, der er født i København og har tyr-
kisk baggrund.

et blæs i vædderhornet
Hanne Rosenzweig fortæller om jødernes 
hellige bog toraen. Egentlig befinder vi os i 
5772, men det er ikke noget, jøder bruger i 
deres hverdag. Hun siger, at bogen begynder 
med skabelsen og en beretning om Adam og 
Eva. 

»Vi bruger verdens ældste blæseinstrument 
i disse dage, hvor vi fejrer vores nytår. Det er 
et snoet horn fra en vædder. Vi har ikke fyr-
værkeri, vi anvender vores vædderhorn til at 
byde året velkommen, ligesom man byder en 
fyrste velkommen – ved at blæse i hornet«.

»Da du valgte at blive jøde, var det så ikke 
svært at sige farvel til alt det kristne? Holder 
du jul?« spørger en pige.

Hanne Rosenzweig fortæller, at det kan 
være svært, fordi nogle familier synes, at man 

en jøde, en muslim og en 
kristen bærer tørklæde på for-
skellig måde. Elever skal gætte, 
hvem der er hvem. Det er ind-
gangen til en større diskussion 
om tro og tolerance.

J o n n a  
D a l s g a a r D

Kristen. Sognepræst ved  
Anna Kirke i København.

svigter. Men hun har det godt med sin kristne 
familie. Hun holder ikke jul, men en lysfest i 
december.

Eleverne har mange spørgsmål. En del af 
dem går til konfirmationsforberedelse.

»Når man bliver døbt, modtager man Guds 
kærlighed. Hvis man melder sig ud af folke-
kirken, mister man den så?« spørger en pige. 

»Alle mennesker har Guds kærlighed. Den 
mister du aldrig«, svarer Jonna Dalsgaard.

Hvordan finder man Mekka?
»Når man står i en skov og skal bede, hvordan 
finder man så retningen til Mekka?« lyder et 
spørgsmål.

»Jeg bruger kompas. Mange har det i deres 
mobil«, svarer Havva Kocbay.

Hun fortæller, at på mange hoteller er der 
et lille tegn i en skuffe eller i loftet.

»Jeg har hørt, at det er usundt for håret at 
gå med tørklæde. Hvad mener du?« spørger 
en pige.

»Jeg har også hørt det, men jeg har gået 
med tørklæde siden 2. klasse uden proble-
mer«, svarer Havva.

Hun beder fem gange om dagen og for-
tæller om sin afvaskelsesproces inden. Hun 
vasker hænder tre gange, skyller mund tre 
gange, skyller næse tre gange og vasker sig 
andre steder på kroppen. Så tager hun en 
overdel på og knæler på et lille tæppe.

»Det er mit møde med Gud«.
Havva studerer historie og religion. 
Desuden arbejder hun på Københavns 

Museum og fortæller, at hun først spiser fro-
kost med sine kolleger og derefter går ind i et 
andet rum alene for at bede. 

»Jeg har været på den lille pilgrimsrejse. 
Jeg forbereder den store, til når jeg har fun-
det min Adam«, siger hun og griner.

Hun forklarer, at koranen fortæller hende, 
hvordan hun skal være over for andre men-
nesker, naturen og dyrene. Hun læser et vers 
om naturen fra koranen og beder eleverne 
lukke øjnene imens.

»Når man bliver 
døbt, modta-

ger man Guds 
kærlighed. Hvis 

man melder 
sig ud af folke-
kirken, mister 

man den så?«
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H a n n e  
r o s e n z w e i g

Jøde. Pensioneret lærer,  
jødisk gift.

H a v v a 
K o c b a y

Muslim. Studerer historie og  
religion. Desuden arbejder hun  

på Københavns Museum.

J o n n a  
D a l s g a a r D

Kristen. Sognepræst ved  
Anna Kirke i København.

»Hvorfor siger du ’fred være med ham’, 
hver gang du har sagt Mohammed eller profe-
ten?« vil en elev vide.

»Det er ligesom i gamle dage, da man af re-
spekt tiltalte sin klasselærer med De, hr. eller 
fru. Jeg gør det af respekt og kærlighed. Jeg 
sender en masse fredshilsner til min profet«, 
siger Havva Kocbay.

spisebord med præstechips
Jødernes helligdag er lørdag, de kristnes er 
søndag. De to religioner har en fest, hvor de 
dækker et flot bord. Muslimerne samles til 
fællesbøn på deres helligdag fredag.

»Alteret er et spisebord. Der er lys, vin og 
brød – eller præstechips, som mine konfir-
mander kalder det. Brød og vin er symbolsk. 
Det symboliserer, hvad Gud giver mennesker 
hver dag«, siger Jonna Dalsgaard.

De tre kvinder fortæller om de samme 
traditioner på forskellige måder. Det er Havva 
Kocbay, der slutter af. 

»Husk at tale med folk, I synes ser anderle-
des ud. Spørg dem. Det er mit råd«.

Og det er hele formålet med »Din tro – min 
tro«. Fysisk at gå ud på skolerne og vise, at 
man har meget til fælles trods forskellig reli-
gion.

»Det var spændende at få viden om for-
skellig tro. Jeg vidste ikke meget om islam 
og jødedommen. Det er ikke noget, jeg taler 
meget med mine venner om, selv om jeg har 
muslimske venner«, siger Konrad fra 7.a.

De tre kvinder taler bagefter om, hvor 
stille eleverne var i begyndelsen. De bliver 
altid godt modtaget. Eleverne er åbne og lyt-
tende. Enkelte gange er der elever, der tester 
dem og deres tro. 

»Vi oplever, at mange har en religiøs 
blufærdighed. Religion er nærmest blevet et 
tabu. Mange danskere skynder sig at sige, at 
de er døbt, men ikke er særlig troende«, siger 
Jonna Dalsgaard. 
hl@dlf.org 

»Din tro – min tro« 
begyndte på nørrebro 
i 2002. Det er sogne-
præst fra anna kirke, 
Jonna Dalsgaard, der 
tog initiativet. grup-
pen består af 15-16 
kristne, jøder  
og muslimer, der be-
søger interesserede 
skoler i københavn. 
integrationsministe-
riet og københavns 
stift har finansieret 
projektet.

Din tro 
min tro
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lærer til lærer

5 gode råd
 
➊   Hjælp alle elever 

til at få det ned 
på deres egne 
computere, så 
kan de selv blive 
fortrolige med 
det.

➋   lev med, at ele-
verne hurtigt bli-
ver dygtigere end 
dig til at bruge 
programmet.

➌    lad eleverne un-
dervise hinanden i 
Hindenburg.

➍   lad eleverne afle-
vere en mundtlig 
stil i Hindenburg.

➎   lav en færdig 
lydfil, læg den 
ind i soundslides 
sammen med  
billeder.

Vejen til radiomontager 
for alle

Lydredigering er pludselig let. Træk en hvilken som helst lydfil ind i 
Hindenburg-programmet, så er du i gang. 

Egentlig er det lavet til radio-
journalister, men lydredigering 
med Hindenburg er så enkelt, 
at det kan bruges af alle. Skal 
der skrues op for lyden, ja, så 
trækker man bare i den, og 
har man flere forskellige lyde, 
musik, interview, speak og real-
lyd, kan de få hvert sit spor. Det 
gør det mere overskueligt dels 
at arbejde med dem enkeltvis, 
dels at køre dem sammen og 
lave lækre overgange. 
Desværre måtte jeg 
konstatere, at den 
gratis udgave, 
som jeg arbejder 
med, ikke læn-
gere ligger online. 
Som det er nu, kan 
man hente den fulde 
udgave og bruge den i 
30 dage. Måske er det også nok, 
hvis det skal bruges i et enkelt 
projekt. Programmet bliver lø-
bende udviklet. Siden jeg down-

loadede min gratisudgave, er det 
blevet muligt at lave en podcast 
med et enkelt klik. Smart.

Jeg har talt med en af jour-
nalisterne bag programmet, og 
de vil gerne have forsøgsklasser 
til at afprøve deres program. Så 
hvis en måned er for lidt til jer, 
så tag kontakt og bliv forsøgs-
klasse. 

Mobiltelefoner
Lydoptagelser fra mobiltelefoner 
kan let trækkes ind i Hinden-
burg. Fra iPhone kører det af sig 

selv. Hvis der er tale om for 
eksempel en Nokia, skal 

man hente Nokia PC 
suite på europe.
nokia.com

Når det først 
ligger på compu-
teren, kører det af 

sig selv fremover. 
Er der problemer, 

står journalisten bag pro-
grammet klar med råd og vejled-
ning. Send en mail til  
info@hindenburgsystems.com 
mettekousholt@gmail.com

TeksT  Mette kousHolt
 lærer og journalist  

Find Lydredigerings-
prograMMeT her:
hindenburgsystems.com/shop

Under lærer-til-lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

VIDEO
/FOTO2012

24.-30. juni
01.-07. juli
08.-21. juli

05.-11. august
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Mød os på 
BogForum

Vi udstiller igen i år på BogForum, hvor vi med stor glæde 
kan præsentere vores undervisningsmaterialer og seneste 
nyt herfra. Vores redaktører står som sædvanlig klar til en 
god faglig snak, så du bliver endnu bedre klædt på som 
underviser og pædagog.

Vi har også mange gode tilbud og en konkurrence. Hvis 
du deltager i konkurrencen, kan du blive den heldige vin-
der af en iPad.

På standen præsenterer vi desuden pædagogisk litteratur 
fra Akademisk Forlag, materialer til dansk for voksne fra 
Alfabeta, bøger til ungdomsuddannelserne fra LRU samt 
letlæsningsbøger til fremmedsprog fra Easy Readers.

Fredag kl. 17.00 på Studio 1 scenen kan du opleve Mads 
Hermansen og Gitte Stamp med ”Spilleregler i klassen - 
faglige løft til lærerteamet”.

Alt dette og meget mere, kan du opleve på BogForum og 
vores stand. 

Vi glæder os til at se dig!

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

VIND!
en iPad

11.-13. november, stand 1
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Mød os på 
BogForum

Vi udstiller igen i år på BogForum, hvor vi med stor glæde 
kan præsentere vores undervisningsmaterialer og seneste 
nyt herfra. Vores redaktører står som sædvanlig klar til en 
god faglig snak, så du bliver endnu bedre klædt på som 
underviser og pædagog.

Vi har også mange gode tilbud og en konkurrence. Hvis 
du deltager i konkurrencen, kan du blive den heldige vin-
der af en iPad.

På standen præsenterer vi desuden pædagogisk litteratur 
fra Akademisk Forlag, materialer til dansk for voksne fra 
Alfabeta, bøger til ungdomsuddannelserne fra LRU samt 
letlæsningsbøger til fremmedsprog fra Easy Readers.

Fredag kl. 17.00 på Studio 1 scenen kan du opleve Mads 
Hermansen og Gitte Stamp med ”Spilleregler i klassen - 
faglige løft til lærerteamet”.

Alt dette og meget mere, kan du opleve på BogForum og 
vores stand. 

Vi glæder os til at se dig!

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

VIND!
en iPad

11.-13. november, stand 1
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
 ○  JohN Villy olseN  / jvo@dlf.org

Drenge ryger af  
uddannelsessporet
37 procent af de drenge, der tager en gymnasial 
uddannelse, er ikke kommet videre i uddannelses-
systemet, tre år efter at de gik ud af gymnasiet. Det 
viser undersøgelsen »Hvor blev drengene af?«, som 
to forskere – Camilla Hutters og Rikke Brown – har 
gennemført for Center for Ungdomsforskning.

navnlig mænd med dårlige karakterer til stu-
dentereksamen får ikke en videre uddannelse. 
flere taler om, at de går i stå, når de forlader de 
gymnasiale uddannelser, eller om ikke at kunne 
sparke sig selv i gang. Men de mandlige studenter 
oplever også, at der er alternative karriereveje og 
jobmuligheder, der ikke kræver en videregående 
uddannelse. for eksempel at blive selvstændig. 
flere af dem ønsker at udrette noget og at prøve 
det af i praksis, fortæller de i undersøgelsen.

Læseevnen er  
biologisk betinget
opdagelsen af spejlneuroner kan få stor betydning 
for læseundervisningen, mener cand.scient. i neu-
robiologi Theresa schilhab og dr.pæd. i udviklings-
psykologi og børns læsning Bo steffensen. læring 
og dermed læsning er grundlæggende biologisk 
betinget, påpeger de i deres nye bog »læs mig – om 
kropslig forankring og læseforståelse«. Bogen for-
tæller historien om opdagelsen af spejlneuronerne 
og deres betydning for sprog- og læseforståelse.

Unge, der mistrives, står ofte alene med deres 
problemer. Men nogle af dem fremhæver, at de 
har fået støtte fra en lærer. Det viser en ny forsk-
ningsrapport fra Center for Ungdomsforskning 
ved Aarhus Universitet: »når det er svært at være 
ung i Dk«. 33 såkaldte gråzoneunge mellem 15 
og 24 år er blevet interviewet.

fælles for unge, der mistrives, er, at de kon-
stant har et kritisk blik rettet mod sig selv, og flere 
af dem straffer sig selv meget hårdt. ofte har de 
unge problemer med deres forældre. Derimod får 

nogle af dem støtte fra andre familiemedlemmer 
eller fra en lærer. for eksempel fremhæver Jonas 
sin lærer, der hjalp ham meget, da hans forældre 
blev skilt. Han var 12 år, og læreren var rigtig god 
til at se, når han havde det skidt. Især husker han, 
at hun indkaldte hans forældre til et møde og for-
talte, at deres skilsmisse lige nu gik hårdt ud over 
deres børn. og det hjalp, fortæller Jonas.

foto: Istock
Nedtrykte unge står alene med problemer

 Læs: »Hvor blev drengene af?« på cefu.dk

 Læs:  »Når det er svært at være ung i DK« 
på cefu.dk

 Læs:  »Læs mig – om kropslig forankring og læ-
seforståelse« er udgivet af Nationalt Viden-
center for Læsning og Dafolo i serien LUP.

Opgavesiderne står denne gang i uhyggens tegn. 
Få masser af inspiration til gys og gru i 
fremmedsprogstimerne.

Tidsskrift for undervisere
i fremmedsprog

PS Praktisk Sprog ·  Tlf.: 3369 4243 ·  abonnement@pspraktisksprog.dk ·  www.pspraktisksprog.dk

På pspraktisksprog.dk har du  
adgang til mere end 400 online op-
gaver, som frit kan anvendes i under-
visningen. Se smagsprøver, og læs 
det nye nummer, der er ude nu.

Udkommer 8 gange 
om året som magasin 
og på web
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Har du set det ny PS?
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Efteruddannelse  
flytter fokus
Gennem de sidste fire år har 50 lærere fra Hel-
singør kommune været på efteruddannelse 240 
timer i sprogpædagogik og interkulturel pædago-
gik for at blive bedre til at undervise tosprogede 
elever. 50 lærere svarer til ti procent af den sam-
lede lærerstab i kommunen.

Uddannelsesforløbet har blandt andet haft 
den effekt, at ledelsen på en af skolerne har æn-
dret sit fokus fra etnisk danske forældres fravalg 
af skolen til et øget fokus på den elevgruppe, der 
faktisk er på skolen her og nu, viser en slutrapport 
om efteruddannelsesprojektet.

formålet er at løfte kommunens tosprogede 
elever fagligt. om det lykkes, vil vise sig i løbet af 
de næste fem år, vurderer en skoleleder.

De 50 lærere deler nu deres nye viden med 
kolleger på skolen.

Kan din klasse vinde 
en matematikkon-
kurrence?
På knap otte år har over 
1.200 klasser fordelt på over 
500 skoler i Danmark, norge, 
Island, sverige og finland 
deltaget i den nordiske Ma-
tematikkonkurrence for de 
14-15-årige elever. I Danmark 
er det igen i år Matematiklæ-
rerforeningen, der står for at 
afholde kvalificeringsrunder-
ne og de nationale finaler. Det 
er som altid gratis for sko-
lerne at deltage. klasserne 
har to måneder til at lave en 
projektopgave. Vinderholdet 
i den danske finale deltager i 
den nordiske finale 4.-6. juni 
2012 i sverige.

Tilmelding på Danmarks 
Matematiklærerforenings 
hjemmeside dkmat.dk frem 
til 4. november.

lev sundt og vind en iPad
stangtennis på lygtepæle, 
gynger i busstoppestedet og 
gangbroer af sikkerhedsnet 
over trafikerede gader kan 
ifølge arkitekten Bjarke Ingels 
få danskerne til at bevæge sig 
mere i hverdagen. Trygheds-
Gruppen står bag den netop 
lancerede kampagne »Hvordan 
gør vi motion til en leg?« som 
har givet den verdenskendte 
danske arkitekt udfordringen 
med at gøre motion i byen til 
en leg. 

klik dig ind på motion.tryghedsGruppen.dk og se mere 
om Bjarke Ingels’ ideer og deltag samtidig i konkurrence om en 
iPad ved at give dine eget bud på, hvordan man kan gøre motion 
til en leg.

Ved Christian Grunert •cgr@dlf.org

foto: Istock

 Læs:  Evalueringsrapporter kan læses på:
www.puc.helsingor.dk  
Du kan også læse en artikel, »Fra efterud-
dannelse til organisationsudvikling«, om 
projektet under Ekstra på folkeskolen.dk 

Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen
26. og 27. januar 2012 · Golf Hotel Viborg

Målgruppe: Dansklærere på 
ældste klassetrin. skolebibliote-
karer, læsevejledere, lærere på 
VUC, PPR, kommunale ledere, 
danskkonsulenter og undervi-
sere ved læreruddannelserne
Tilmelding og yderligere 
oplysninger på 
viacfu.dk/destorelaeser

de  
læser

Mød Stefan Kjerkegaard, Steffen Larsen, Louis Jensen 
Mette Goldschmidt, Thomas Thorhauge, A. Silvestri 
og Anne Zenon, Dorthe de Neergaard, Merete Pryds 
Helle, Søren Aksel Sørensen, Lise Vogt og Charlotte 
Rytter, Elisabeth Arnbak samt Kim Fupz Aakeson ...

STORE

○  Præcisering
Specialundervisningskoordinator Tine Ger-
døe fra Lolland Kommune har henvendt sig til 
redaktionen for at præcisere, at det i artiklen 
»Uklarhed om inklusion skabte forvirring 
blandt Lollands lærere« fra Folkeskolen num-
mer 23 er lærerne, der fortæller hende, at de 
i deres arbejde også udfordres af, at eleverne 
mange gange er socialt belastede. At hun 
derfor i citatet refererer, hvad lærerne siger – 
ikke hvad hendes eget indtryk er.

Svensk anmelderrost dokumentarfilm  
om mobning
københavns internationale dokumentarfilmfestival, CPH:DoX, 
løber af stablen fra 3.-13. november. en af de film, der er på 
plakaten, er den svenske »Play« af Ruben Östlund, som med 
fordel kan debatteres i klassens undervisning. 

Ruben Östlunds kontroversielle film er baseret på grundig 
research af over 40 tilfælde af ekstremt grov mobning og trick-
tyverier begået af helt unge indvandrerbørn i Göteborg for få år 
siden. ligesom i Östlunds forrige film udvikler begivenhederne 
sig i realtid foran kameraet.

søg Östlund på youtube.com
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Bog og it er integreret – og der er ingen begrænsninger! 
Med det nye A Piece of Cake er it en integreret del af 
undervis ningen. Du og dine elever får direkte adgang til 
et væld af webressourcer. Og der er ingen begrænsninger!  
Én Textbook giver én elev ubegrænset adgang 
til hjemme siden.

Alt er samlet ét sted
På hjemmesiden har vi samlet alle de elementer, der 
tidligere lå på elev-cd’er, Elevunivers.dk, lærer-cd´er og 
lærer vejledning. Nu er det hele samlet ét sted sammen 
med nye elementer som fx didaktiske IWB-forløb.

Læs mere på alinea.dk/apieceofcake og se det første 
kapitel til hvert klassetrin gratis.

Cooperative Learning

Revideret fra 7.-9. klasse

Integreret it til lærer og elev

Textbook, Learners Guide og hjemmesiden er integreret 
Her kan eleverne fx få tekster fra Textbook læst  
op og finde links til opgaver i Learners Guide.

Har du bog,

har du web!
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Hvert år bringer 
vi omkring 1.000 
nye anmeldelser på 
folkeskolen.dk. 
Læs nye og gamle 
anmeldelser af læ-
remidler til dit fag 
og af pædagogisk 
litteratur. 

Siden sidst har 
vi fået 17 nye an-
meldelser, blandt 
andet af to mate-
rialer til dansk, tre 
til matematik, to til 
fransk, et til geo-
grafi, et om læsning 
og tre om pæda-
gogik.

Få anmeldel-
ser direkte i 
din mailboks

Du kan også få en 
ugentlig mail med 
anmeldelser af ma-
terialer inden for dit 
fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og 
opret dig som bru-
ger. Så kan du sam-
tidig tilmelde dig 
vores mailservice.

Børnebogsforfatteren Jesper Wung-
Sung modtager den 29. oktober endnu 
en fornem pris, nemlig Danmarks Sko-
lebibliotekarers Børnebogspris. Flere af 
hans bøger er anmeldt på folkeskolen.dk, 
hvor for eksempel »Mænd er fra Marstal« 
fik følgende ord med på vejen: »Stilsik-
ker og actionmættet novellesamling, 
hvis tekster ofte befinder sig på grænsen 
mellem det barske og det brutale«.

Alinea køber Top Maps
Alinea har købt den digitale kortbank Top 
Maps og planlægger at videreudvikle 
kortene med tilhørende opgaver til un-
dervisningen i folkeskolen. Blandt andet 
skal kortene fremover distribueres via en 
server og løbende opdateres.

Om Top Maps skrev Folkeskolens an-
melder Jens Giehm Mikkelsen: »Kan helt 
klart anbefales til folkeskolen, ikke kun 
til brug i geografiundervisningen, men 
bestemt også i mange andre af skolens 
fag«.

»Dingo« har  
rundet de 1.000
»Dingo«-bøgerne har i over 40 år været 
en fast bestanddel af læsetræningen, og 
med Kåre Buitgens »Hvilken verden le-
ver du i?« er bog nummer 1.000 i serien 
sendt på gaden. »Dingo«-serien er yderst 
alsidig og rummer både lydrette bøger til 
begynderne, manga, fantasy og social-
realisme. Forfattere, der har bidraget til 
serien, er blandt andre Henrik Einspor, 
Oscar K. og Benny Bødker.

Klassen  
i stalden
○   AnMelDT Af: STEEn EHlErS

Der findes sikkert en del natur/teknik-lærere, 
hvis elever trænger til at se på og røre ved en rigtig 
ko. Et velegnet materiale som forberedelse hertil 
har egentlig »altid« eksisteret i form af arbejdsbo-
gen »Koen og mælken«, senest revideret i 2007. 
Som supplement tjener dvd’en (originalt VHS) og 
cd’en betitlet »Hvor kommer mælken fra?« Helt ny 
i rækken af materialer er imidlertid en forundrings-
kasse, der om føje tid vil være til låns på det regio-
nale Center for Undervisningsmidler. 

Film, bog og kasse lægger altså op til, at man 
faktisk tager sin klasse med på landet, og 4.x’s 

Får BørnEBOGSpriS

Jesper 
Wung-sung

Klassen i stalden

• landbrug & Fødevarer

•  Yderligere information: 
Se mere på klassenistalden.dk

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

n  natur/Teknik   
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Dansk-faget.dk
○   AnMelDT Af: liSE BrEGnHøJ

Denne portal er Clio Onlines syvende pro-
dukt. Også bag denne portal, Dansk-faget.dk, 
som er tænkt til danskundervisningen i over-
bygningen, ligger der et stort, gennemført og 
kompetent fagdidaktisk arbejde.

på forsiden kan man klikke sig ind på lit-
teratur, sprog, medier og temaer. Desuden 
findes der en guide til portalen, hvor man 
blandt andet kan læse om den pædagogiske 
profil og portalens struktur. Der ligger også en 
litteraturpædagogisk værktøjskasse, forslag 
til undervisningsforløb, et tværfagligt forløb 
om Grønland, et mediearkiv og meget, meget 
mere.

Går man ind under de forskellige over-
skrifter, for eksempel medier, er der tekster 
af forskellig sværhedsgrad, der kan være en 
quiz, et oplæg til gruppearbejde, faktabokse 
og mange medielink. Og under for eksempel 
litteratur kan man læse om romanen som 
genre, der er opgaver til en roman af Jes-
per Wung-Sung og en novelle af Christina 
Hesselholdt, man kan quizze og løse andre 
opgaver. 

Det er nemt at klikke sig rundt på siden 
og blive fordybet i alt det meget spændende 
materiale, der findes her. Og da portalen in-
deholder en utrolig mængde information, 
mangfoldige tekster, masser af gode aktivi-
tetsforslag og relevante link, kan man blive 
næsten helt opslugt af at finde interessante 
opgaver og informationer til brug i danskun-
dervisningen.

Dansk-faget.dk er en særdeles spænden-
de internetportal for både elever og lærere. 
Den anbefales på det allervarmeste.

lærere besluttede sig for at aflægge malkekøerne 
et besøg i forbindelse med en »grøn dag«. Her var 
der god hjælp at hente på klassenistalden.dk, hvor 
man med ganske få klik både bliver guidet til en 
gård med den ønskede besætning – og får mu-
lighed for at bestille et gratis klassesæt af »Koen 
og mælken« samt downloade velegnede, supple-
rende undervisningsmaterialer.

Således beriget var det nemt at planlægge et 
indholdsrigt og meget varieret undervisningsfor-
løb, der kom til at omfatte de to ugentlige natur/
teknik-timer i en fire-femugersperiode og en hel 
fordybelsesdag. Vi brugte den pædagogisk og 
indholdsmæssigt meget fine »Koen og mælken« 
til en forsvarlig omgang faglig læsning støttet af 
en pdf-udgave på storskærm. De downloadede 
powerpoint-slides kom i anvendelse, og vi ekspe-
rimenterede med at påvise fedtindholdet i mælk. 

Forundringskassens indhold blev endevendt: 
»Adw, hvad bruger dyrlægen den lange hand-
ske til?« – »Hvordan kan en ko gå rundt med en 
magnet i maven?« – »Er det dér syltet græs?« 
– »Tænk, er koskind godt nok så blødt?« Der blev 

også tid til at fremstille kærnemælksost, og 4.x 
var i øvrigt så begejstret over Mek peks indsats 
som landmand, at vi inden sommerferien blev 
nødt til at se den dvd for tredje gang .  

Højdepunktet skulle dog være det besøg, som 
4.x med deres lærere på en solskinsdag i juni af-
lagde hos Hans Jakob Fenger i Odder. på en gård 
med en besætning på 175 malkekøer er der for 
de fleste da også mulighed for »en på opleveren«: 
Vi trådte i komøg (med fingrene klemt forsvarligt 
sammen om næsen), vi smagte på ensilagen og 
den kolde komælk, vi så – næsten – en ko kælve, vi 
klappede de små kalve i deres båse, vi spiste mad-
pakker og trimlede på græsskråningen i haven.

lærere har ved sådanne besøg meget fo-
kus på, om eleverne så også »får noget med sig 
hjem«. på Vejlskovgård kom vi i godt selskab med 
en landmand (og hans medhjælpere), hvis for-
midling er båret af en stor portion faglig stolthed 
og en smittende fortælleglæde. Alle natur/teknik-
klasser burde i grunden benytte sig af en så op-
lagt muuuhlighed for oplevelse og læring.

Alle natur/
teknik-klasser 

burde i grun-
den benytte sig 
af en så oplagt 
muuuhlighed 

for oplevelse og 
læring.

Dansk-faget.dk

• internet
• Clio Online
•  Yderligere information: 

Kontakt Clio Online på tele-
fon 42 60 60 85 for priser.

 
 

n  Dansk   
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Vestsjælland, torsdag den 
8. december, klokken19, på 
stenhus kostskole, stenhus-
vej 20A, 4300 Holbæk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Vedtagelse af sam-

menlægning af Dfkf 
Vestsjælland med Dfkf 
storkøbenhavn (alternativt 
valg af bestyrelse til gen-
oplivning og drift af Dfkf 
Vestsjælland)

3. eventuelt.
Af hensyn til traktement er 
tilmelding nødvendig per e-
mail: kurt.lorentzen@tdcadsl.
dk senest den 1. december, 
eventuelt på telefon: 22 32 
99 52.

Danmarks HånDarbejDslærer
forening, region norD
§  Regionsmøde
Vi afholder regionsmøde 
torsdag den 27. oktober, 
klokken 16-18, på Herning-
vejens skole, Aalborg, i hånd-
arbejdslokalet. Dagsorden 
ifølge vedtægterne – kan ses 
på www.haandarbejde.nu

Danmarks sløjDlærerforening, 
silkeborg
§  Generalforsamling
Vi indkalder hermed til ge-
neralforsamling torsdag den 
3. november, klokken 17.30, 
hos Brian, Højbjerghuse 22, 
8840 Rødkærsbro.
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Tilmelding til kent.bjoern-
holt@skolekom.dk

Danmarks sløjDlærerforening, 
storstrøm 
§  Julehygge i det lille 

sløjdværksted
et kursus for hele familien, 
unge som gamle nisser. 
fokus er denne gang på ju-
lepynt til træet, pakkerne og 
vindueskarmen. Materialerne, 
der er mulighed for at arbejde 
i, spænder fra nødder til kog-
ler, glas, filt, garn, stof, finer, 
læder og metaltråd og plade.
Instruktør: emil Baad.
Holmegaardskolen, fens-
mark, 15. november, klokken 
15-20. 
Medlemmer gratis, ikke-
medlemmer 250 kroner/
familie.
Tilmelding: send en mail til 
bent.illum@gmail.com eller 
ring på telefon 55 77 26 96.
Mange flere informationer på 
http://stam.sloejd.dk/

Dansk sløjDlærerforening, 
 syDvestjyDsk sløjDlærerkreDs
§  Læderkursus
28. oktober, klokken 16-21, 
og 29. oktober, klokken 9-15, 
på Vittenbergskolen, Hav-
lundvej 3, 6760 Ribe.
Instruktører: finn Duedal og 
Thomas Risom.
Vi har mulighed for at lave 
mindre ting og afprøve spæn-
dende finesser.
Medlemmer 500 kroner, 
ikke-medlemmer 600 kroner, 
alle plus materialer cirka 100 
kroner.
kredsen giver kaffe, te og 
kage.
Tilmelding: Telefon 22 78 
21 21.

§  Generalforsamling
og kursus

sydvestjydsk sløjdlærerkreds 
afholder pileflettekursus og 
generalforsamling torsdag 
den 24. november på Vit-
tenbergskolen (sløjdlokalet), 
Havlundvej 3, 6760 Ribe.
15-19.30: Pileflettekursus 
ved instruktør Inge olsen.
20-21.30: Generalforsam-
ling, hvor kredsen er vært 
med et let traktement.
Generalforsamlingen er med 

dagsorden ifølge vedtæg-
terne. forslag skal være for-
manden i hænde senest den 
14. november på telefon 22 
78 21 21.
Pileflettekurset: Gratis, men 
der betales for materialer. Vi 
giver kaffe og te. Medbring en 
rosensaks og en spand. Til-
melding: Telefon 22 78 21 21.

geografforbunDet
§  Foredrag
Geografforbundet inviterer til 
et møde med fotograf Tine 
Harden, hvor hun fortæller og 
viser billeder fra Afrika og de 
arabiske lande.
Torsdag den 10. novem-
ber, klokken 17-19, Anker 
Heegaards Gade 2, 3. sal, 
københavn.
Tilmelding: www.geograffor-
bundet.dk under kurser.
Arrangør: lise Rosenberg, 
regional kontaktperson. Yder-
ligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til lise, lr@
geografforbundet.dk

matematiklærerforeningen, 
kreDs 4 (miDt vestjyllanD) 
§  Generalforsamling
Vi holder generalforsamling 
mandag den 31. oktober, 
klokken 18, på Hernings-
holmskolen, Herning. 
Midt Vestjyllands medlem-
mer/nye medlemmer inviteres 
til dette års generalforsam-
ling og opstartskursus i det 
dynamiske tegneprogram 
GeoGebra.
Aftenens program:
18: Pizza-spisning og rød-
vin/vand.
18.30: Generalforsamlingen, 
derefter opstartskursus i 
GeoGebra ved Annie Bagge.
Bindende tilmelding senest 
den 27. oktober til Tina Ritter, 
formand i Midt Vestjylland.

faglige foreninger

 
Danmarks fysik og kemilærer
forening, storkøbenHavns afDeling
§  Generalforsamling
Tirsdag den 22. november, 
klokken 17.30, niels Bohrs 
Institut, Blegdamsvej 17, audi-
torium A, 2100 københavn Ø. 
Der afholdes generalforsam-
ling i henhold til vedtægterne. 
efter generalforsamlingen vil 
der være en lille forfriskning, 
inden vi fortsætter med afte-
nens andet arrangement om 
vejen »Mod en ny forståelse 
af naturens fundamentale 
byggesten«.
flere oplysninger, priser, til-
melding og indmeldelse i for-
eningen på www.fysik_kemi.
dk/storkbh

Danmarks fysik og kemi 
lærerforening, vestsjællanD
§  Generalforsamling
Vi indkalder til generalfor-
samling i Danmarks fysik- og 
kemilærerforening (Dfkf), 

Husk tydelig indgang

 

  

 

Læg selv arrangementer 
ind på folkeskolen.dk
folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. Det skyldes, 
at bladet overgår til at være et magasin, som udkommer hver anden uge, og ser-
vicestof generelt derfor flyttes til nettet, hvor det altid kan være opdateret, og der 
kan søges på kryds og tværs.
Alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende skal derfor lægges enten 
på folkeskolen.dk eller i bazar. Det kan ske ved at gå ind på folkeskolen.dk’s forside.
Indtil 31. marts 2012 er der dog en overgangsordning, hvor tid og sted for general-
forsamlinger kan trykkes i bladet. kontakt eventuelt folkeskolens redaktion, hvis 
du er i tvivl. 
Mindeord optages stadig i det trykte blad. De må højst fylde 1.000 enheder.

fra kredsene

 
kreds 25
tårnby kommunelærerforening, 
tkl
§  Generalforsamling
Der indkaldes hermed til 
generalforsamling i Tårnby 
kommunelærerforening 
til afholdelse torsdag den 
24. november, klokken 19, i 
lærernes Hus, Præstefæl-
ledvej 37.
forslag, der ønskes sat på 
dagsordenen, skal foreligge 
hos formanden senest otte 
dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

kreds 86
øHavets lærerkreDs
§  Foredrag
foredrag for pensionisterne 
og andre den 15. november, 
klokken 15-17, på kredskon-
toret. Med baggrund i studier 
af farfaren sønderjyden Iver 
Henningsens mange breve og 
tegninger til familien har kaj 
Henningsen udarbejdet fore-
draget: I farfars fodspor.
Tilmelding til Øhavets lærer-
kreds senest den 11. novem-
ber, klokken 14.
læs mere på www.kredskon-
toret.dk under »Pensionister« 
og »faste arrangementer«.

kreds 93
HaDerslev lærerkreDs, 
 pensionisterne
§  Julefrokost
Den årlige julefrokost arran-
geres igen i år i kantinen ved 
Bregnbjergskolens aula tors-
dag den 1. december, klokken 
10. Underholdning. Herefter 
frokost. Pris per deltager er 
60 kroner.
Ane Helene vil i lighed med 

tidligere år anmode om hjælp 
til den kulinariske del af ar-
rangementet.
Tilmelding senest tirsdag den 
15. november til Ane Helene 
kirkgaard på a.kirkgaard@
webspeed.dk eller telefon-
nummer 74 52 98 53. 

§  Foredrag
forstander svend Brandt for-
tæller – blandt andet – om 
sprogcentret og sTU, som er 
en særlig Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse for unge 
med særlige behov.
Mødested: lærerkredsens 
lokaler, Vestergade 35, 1., 
Vojens, den 14. november, 
klokken 10.

kreds 116
HeDensteD lærerkreDs
§  Gudmund Hennebergs 

Legat
»læreres efterladte i det 
tidligere Vejle Amt«.
fra ovenstående legat udlod-
des der i 2011 en legatportion 
på 4.000,00 kroner. legatet 
kan søges af efterladte til læ-
rere, der har haft arbejde i det 
tidligere Vejle Amt. Ansøgere 
bedes rette motiveret (skrift-
lig) henvendelse til legatbe-
styrelsen enten per brev eller 
mail. Adressen er:
kredsstyrelsen for Heden-
sted lærerkreds, kreds 116, 
ved kredsformand kenneth 
Reinholt, niels espes Vej 
10, 8722 Hedensted, 116@
dlf.org 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 
1. december 2011.

kreds 132
silkeborg lærerforening, 
 fraktion 4
§  Foredrag
Tirsdag den 15. november, 
klokken 14.30-16.30, i Med-
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foreningens forlag
LÆRER

DANSK

www.dansklf.dk/boger · dansklf@dansklf.dk  · Tlf 33 79 00 10

til litteratur-
læsningen 
i 3.-4. klasse
I Os fra Blomsterkvarteret møder eleverne Cykel 

Ursula, Søren Skrot, Frisør Freddy, Bombe Rudi, 

skoleinspektøren, læreren i natur og teknik og mange, 

mange fl ere. Os fra Blomsterkvarteret er humoristiske, 

poetiske, tankevækkende og billedrige fortællinger om 

hverdagens oplevelser, når man er barn og møder den 

voksne eller halvvoksne verden.

Hvis eleverne i 1.-2. klasse fi k smag for Frøken Ignora 

og hendes bedrifter, vil de givetvis også blive indfanget 

af kollektivet af børn i Snogstrup, der sammen går på 

opdagelse i hverdagen mellem nogle af de mærkelige 

mennesker i den lille by. Os fra Blomsterkvarteret er til 

både selvlæsning og til brug i litteraturundervisningen.

Bag serien står Dy Plambeck og Charlotte Pardi.

85 kr. pr. stk. ekskl. moms

* Medlemmer af Dansklærerforeningen får 25 % rabat på det første eksemplar. Bøger til medlemspris skal 
købes på Dansklærerforeningens medlemsside: mit.dansklf.dk

“Nogle fantastisk 
fl otte, udtryksfulde tegninger, 

der sammen med gode historier, et 
imødekommende layout og et velformuleret 

sprog, gør disse bøger rigtig gode. Alt det som 
børn har lyst til at gøre, og det som nogle 

børn gør, oplever læseren ...” 

Lektørudtalelse 2011/Boy Olesen 

“Med de to første bind om Blomsterkvarteret 
og dets unger i lilleputbyen Snogstrup viser 

makkerparret Pardi/Plambeck, at de har ramt 
en guldåre. (...) et boblende bekendtskab 

fuld af skrot og gåpåmod. Det er 
lige til nobelprisen!”

Politiken 2011/Steffen Larsen

rabat på det første 
eksemplar *

25% 

NYT

November 2011 
udgives plakat, 
arbejdsark og 

lydfi ler til serien.
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korte meddelelser

 Lederstillinger 
borgerhuset, sal B, Bindslevs 
Plads 5, silkeborg.
naturvejleder Jan kjærgaard 
og museumsinspektør keld 
Dalsgaard larsen fører os 
gennem søhøjlandet, hvor 
Gudenåen har været bestem-
mende for både naturens 
udformning og menneskers 
liv. Vi hører om vores vari-
erede natur: vandets fisk, 
fugle og insekter, ådalen og 
skrænterne og højlandet. Vi 
hører Gudenåens
kulturhistorie, om silkeborg, 
en driftig kromand i Ans, 
pramkarle og brændevin.
kaffe/te med brød: 40 
kroner.
Tilmelding senest tirsdag den 
8. november til Anette Juul 
Jessen: anette.juul.jessen@
skolekom.dk eller på telefon 
30 27 12 36.

Kreds 143
SKiveegnenS Lærerforening, 
 PenSioniStKLubben
§  Sang og musik
Vi byder velkommen til en 
eftermiddag med sang og 
musik. Tonerne bliver frem-
ført af inspektor på Aars 
Gymnasium Mads Ilsøe, 
der synger wienermelodier, 
operettetoner, smægtende 
italienske arier og danske hit 
i samme genre. en festlig og 
fornøjelig oplevelse.

Vi mødes i Resen sognehus 
mandag den 7. novem-
ber, klokken 14.30. kaffe: 
35,00/40,00 kroner.

mindeord

§  Kristian Jakobsen
Det var med stor sorg, at vi 
modtog meddelelsen om, at 
kristian Jakobsen døde den 
29. september.
Dermed har Mariager skole 
mistet en af skolens dygtige 
lærere. kristian døde efter 
længere tids sygdom. Han 
var en elsket lærer og kollega, 
suveræn sammen med ele-
verne, som han kunne un-
derholde med faglige fortæl-
linger i timevis til stor glæde. 
kristian havde interesse for 
både de kreative fag, historie 
og naturfag. Han var kort sagt 
en dygtig og alsidig lærer.
Blandt lærerne var kristian 
utrolig vellidt.
Vi mindes ham som en 
sprudlende igangsætter. 
Han var primus motor for 
lærerrevyerne, musik- og 
tekstskrivning af såvel sange 
som revytekster. kristians 
gode humør var smittende, 
og man gik aldrig forgæves 
efter hjælp. Han havde en 

stor vennekreds blandt kolle-
gerne, og det gør sorgen ved 
hans alt for tidlige død endnu 
sværere at bære.
Vores tanker går til hans 
nærmeste.
Æret være kristians minde.
sten lauridsen på vegne af 
kollegaerne på Mariager skole

noter

§ Foredrag: Handle-
kraftige teammøder
skaber jeres teammøder 
udvikling? få inspiration til 
spædende mødeprocesser, 
hvor sagen kommer i cen-
trum, og engagementet ud-
vikles. få indblik i forskningen 
inden for mødeudvikling. og 
gå hjem med konkrete værk-
tøjer til videreudvikling af 
jeres teammøder. Målgruppe: 
lærere. Pris: 695 kroner.
Holbæk Hotel Vilcon torsdag 
den 8. december, klokken 
9-11.30. Maksimalt 12 del-
tagere.
foredragsholder: konsulent 
og efterskolelærer Tine Dal-
skov – www.tinedalskov.dk 
– telefon 30 23 25 19. 
Tilmelding: info@tinedalskov.
dk senest 28. november.

Sankt Nikolaj Skole
Kirkegade 54
6700 Esbjerg

Sankt Nikolaj Skole, Esbjerg søger

Skoleleder
Vor skoleleder gennem 17 år går på efterløn, og vi søger derfor en skoleleder, 
der vil indgå i et spændende og udfordrende job i samarbejde med skolens 
ansatte, bestyrelse og forældre. 

 Tiltrædelse pr. 1. februar 2012 eller efter aftale.

Skolens profil
Sankt Nikolaj Skole er en kristen/katolsk privatskole grundlagt i 1905. Skolen 
har ca. 250 elever fra 0. til 10. klasse, en SFO med ca. 50 børn og i alt 22 
ansatte. 

Vi fastholder de gode og bæredygtige traditioner og skaber nye for at udvikle 
arbejdsglæden for både børn og voksne. Du tilbydes bl.a. en arbejdsplads 
med motiverede og engagerede medarbejdere,  der arbejder i teams med LP-
modellen som pædagogisk redskab. Der er et højt informationsniveau og et 
tæt skole-hjem samarbejde. 

Vi forventer bl.a. at du
✓  Arbejder loyalt for skolens målsætning og værdigrundlag
✓  Har indsigt i og erfaring med økonomistyring
✓  Har ledelseserfaring og skolemæssig baggrund - gerne en lederuddannelse 
✓  Har en anerkendende ledelsesstil
✓  Er visionær i forhold til ledelses-, medarbejder- og skoleudvikling
✓  Viser interesse for elevernes og de ansattes daglige arbejde
✓  Er en god formidler internt og eksternt
✓  Med holdning, mod og hjerte deltager aktivt i skolens liv og virke
✓  Har et positivt livssyn og humoristisk sans 

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansminis-
teriet og LC. Aflønning finder sted i henhold til gældende regler, dvs. i løninter-
vallet kr. 403.683 til 484.027. Hertil kommer pensionsordning.

Ansøgning
Ansøgning med CV og relevante bilag sendes til Sankt Nikolaj Skole Kirkegade 
54, 6700 Esbjerg mærket ”Skolens bestyrelse” eller pr. mail til bestyrelses-
formand Carsten Holmgaard: ch@kirklarsen.dk. 

Henvendelse for yderligere oplysninger til bestyrelsesformand Carsten Holm-
gaard tlf. 22 66 42 24/70 22 66 60 eller viceskoleleder Karen Margrethe 
Thygesen tlf. 22 66 95 16.

Der vil i ansættelsesproceduren blive bedt om såvel straffeattest som 
børneattest.

Yderligere information om skolen kan hentes på www.sktnikolaj.dk

Ansøgningsfrist
Fredag, den 11. november 2011 kl. 12. 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Mænd ønskes

Det gælder om at fokusere på det 
positive, hvis man er på jagt efter 
et job, og kan der skrives et d 
efter man, er her en god nyhed: 

Lærere af hankøn er i undertal 
på mange skoler rundt omkring 
i landet. Dermed er der gode 
udsigter til, at ansøgninger med 
en maskulin underskrift kommer 
højt op i bunken, når der skal 
ansættes nye undervisere.

»Vi går altid efter den mest 
kvalificerede, men det er klart, at 
vi er opmærksomme på ansøger-
nes køn«, siger Gunnar Jensen.

Han er skoleleder på Brede-
bro Skole i Sønderjylland. Skolen 
har 28 kvinder og én mand i læ-
rerkollegiet.

Kønsfordelingen er blevet eks-
tra skæv, fordi en række mand-
lige lærere er gået på pension 
eller efterløn, og fordi man ikke 
har ansat nye lærere på grund af 
besparelser i kommunens skole-
væsen.

Læs hele »Job og karriere« på 
 lærerjob.dk

Jan Kaare – jobogkarriere@dlf.org

Mænd er en mangelvare på mange skoler, så kan 
du skrive d efter man, har du gode chancer for et job.

Job & karriere
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se jobprofil på www.vardekommune.dk/job

Nytænkende, kreativ asj afvisjlrk-
somhe med sdfj gode kollegaer 
giver dig fkjl mulighed for at søge 
følgende stilling i ldfk-jld Hjem-
meplejen Østashfhlhf.

Hjemmeplejen Øst er en virksomhed 
som levererersonlig pleje og praktisk 
bistand til borgere som bor i eget 
hjem. Det er en virksomhed, hvor der 
sker meget udviklingsmæssigt ikke 
mindst indenfor IT. Så synes du at alt 
dette lyder spændende og tænker, 

dette er bare mig så send din ansøg-
ning til virksomhedsleder Bente Brun 
Jørasjfaæfjjæfkj gensen, Stationsves-
dlæajdajæjk affj 1, Nordenskov, 6800 
Varde.asdkfæksdfæskdfæsdele proces-
sen. Området, med små håndholdte 
computere og andre  uddannelsesstil.

HVIS DU VIL VIDE MERE
Området, med små håndholdte com-
putere og andre IT systemer. af vore 
nye tiltag og vil derfor blive fulgt nøje 
under hele processen. udviklingsmæ.

under hele processen. Området, med 
små håndholdte computere og andre  
uddannelsesstilling er et af vore nye 
fhdfljhfljkafhlaskdfhderfor blive fulgt 
nøje under hele processen. udviklings-
mæssigasdjkæalsdja.m levererersonlig 
pleje og praktisk bistand til borgere 
som bor i eget hjem. Det er en virksom.

m levererersonlig pleje og praktisk 
bistand til borersonlig pleje og praktisk 
bistand til borgere som bor i eget 
hjem. Det er en virksom.

Pedelmedhjælper til Skovlund Skole

Nytænkende, kreativ asj afvisjlrk-
somhe med sdfj gode kollegaer 
giver dig fkjl mulighed for at søge.

Hjemmeplejen Øst er en virksomhed 
som levererersonlig pleje og praktisk 
bistand til borgere som bor i eget 
hjem. Det er en virksomhed, hvor der 
sker meget udviklingsmæssigt ikke 
mindst indenfor IT. 

Så synes du at alt dette lyder spæn-
dende og tænker, dette er bare mig 
så send din ansøgning til virksom-
hedsleder Bente Brun Jørasjfaæfjjæfkj 
gensen, Stationsvesdlæajdajæjk affj 
1, Nordenskov, 6800 Varde.asdkfæks-
dfæskdfæsdele processen. Området, 

med små håndholdte computere og 
andre  uddannelsesstil.

Området, med små håndholdte com-
putere og andre IT systemer. af vore 
nye tiltag og vil derfor blive fulgt nøje 
under hele processen. udviklingsmæ.
under hele processen. 

Området, med små håndholdte com-
putere og andre  uddannelsesstilling 
er et af vore nye fhdfljhfljkafhlaskdfh-
derfor blive fulgt nøje under aflakdh-
flkadfhlfkhlfkjhafl afljafhlafkhlhlkhhele 
processen. udviklingsmæssigasdj-
kæalsdja.m levererersonlig pleje og 
praktisk bistand til borgere som bor i 
eget hjem. Det er en virksom.

Levererersonlig pleje og praktisk 
bistand til borersonlig pleje og 
praktisk bistand til borgere som bor i 
eget hjem. Det er en virksom. under 
hele processen. Området, med små 
håndholdte computere og andre  
uddannelsesstilling er et af vore nye 
fhdfljhfljkafhlaskdfhderfor blive fulgt 
nøje under hele processen. udviklings-
mæssigasdjkæalsdja.m levererersonlig 
pleje og praktisk

under hele processen. Området, med 
små håndholdte computere og andre  
uddane nye fhdfljhfljkafhlaskdfhderfor 
blive fulgt nøje under hele proces-
sen. udviklingsmæssigasdjkæalsdja.m 
levererersonlig pleje og praktisk

Barselvikar for søger psykolog

Vælg altid et tværformat til an- 
noncerne så billederne fra Varde 
Kommunes brand kan komme
med - placeret som vist. Alle 6 
billeder skal med hver gang.

Flere jobannoncer i samme 
medie skal samles i én annonce .
Annoncerme adskilles af en sort 
streg med en punktstørrelse på 0,5.

Samme annonce - bare i gråtoner
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streg med en punktstørrelse på 0,5.

Samme annonce - bare i gråtoner

Er du vores nye skoleleder? – en attraktiv og udfordrende stilling
Da vores nuværende skoleleder har valgt at søge 
nye faglige udfordringer, søger vi en ny skole-
leder, som vil gå forrest og sætte retningen for 
implementering af strukturændringer og pæda-
gogisk udvikling på vores skole.

Tistrup Skole er en overbygningsskole med 290 
elever og 78 medarbejdere. Skolen har to specialklas-
serækker - en for børn med generelle indlæringsvan-
skeligheder, som udfases pr. august 2012, og en AKT-
enhed, som fra august 2012 bliver Varde Kommunes 
samlede AKT-tilbud.

Fra 1. august 2012 bliver Horne Skole en filialskole 
til Tistrup Skole. Horne Skole – som ligger 5 km fra 
Tistrup – er en grundskole med 145 elever og 13 
medarbejdere. 

Begge skoler er velfungerende med engagerede 
forældre og ansvarlige bestyrelser. Skolerne er belig-
gende i aktive lokalsamfund mellem Varde og Ølgod.
Tistrup Skole har et særligt pædagogisk fokus 
på anerkendende kommunikation og har netop 

igangsat et udviklingsprojekt om systemisk analyse 
af den pædagogiske praksis.

Skolens ledelsesteam består af skoleleder, souschef 
og afdelingsledere.

Vores nye skoleleder
Har en pædagogisk uddannelse og specialpædago-
gisk indsigt.
Har en lederuddannelse, erfaring og gennemslags-
kraft.
Har en åben og positiv ledelsesstil, hvor empati og 
humor er nøgleord.
Kan udvikle en ny fælles kultur, som bygger på det 
bedste fra de to skoler.
Kan sikre et positivt forløb omkring etablering af 
kommunens AKT-enhed.
Er visionær, inspirerende og har mod og lyst til at gå 
nye veje.
Kan fuldføre og forankre udviklingsprojekter. 
Er synlig i skolens hverdag.
Ser elever, forældre, medarbejdere og lokalsamfund 
som en resurse.

Yderligere oplysninger
Kontakt konstitueret skoleleder Birte Johannessen 
tlf. 2339 9555 , bestyrelsesformand Karen Anneberg 
tlf. 7529 9012 eller skolechef Bent Ole Gelmer tlf. 
7994 7800.

Se yderligere information på  
www.tistrup-skole.dk og  
www.horneskole.skoleintra.dk   

Ansøgningsfrist
Er fastsat til mandag den 7. november kl. 12.00. 
Ansøgning og relevante bilag sendes til: Varde Kom-
mune, att: Ann Tina Langgaard, Bytoften 2, 6800 
Varde eller via mail til bogk@varde.dk

Første samtalerunde er planlagt til tirsdag den 15. 
november 2011 – evt. anden samtalerunde torsdag 
den 24. november 2011. Ansøgere må være indstillede 
på at gennemgå en personlighedstest mellem de to 
samtalerunder. Løn og ansættelsesvilkår i henhold 
til gældende forhåndsaftale. Forventet tiltrædelse 1. 
januar 2012.

Mere Information...
Uddybende stillingsprofi l og kontaktperson med videre 
kan ses på 

www.favrskov.dk/job

Favrskov Kommune
Skovvej 20 
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
www.favrskov.dk

Favrskov Kommune

Tlf. 89 64 10 10
www.favrskov.dk

Vil du stå i spidsen for en moderne folkeskole med 500 
elever og 55 medarbejdere?

Østervangskolen i Hadsten, Favrskov Kommune, søger en 
skoleleder pr. 1. februar 2012.

Som skoleleder på Østervangskolen skal du være 
nærværende og synlig, robust og handlekraftig, have 
empati, humor og lyst til at samarbejde.

Til gengæld tilbyder vi en høj grad af medindfl ydelse, et 
stort ledelsesrum og en faglig stærk skoleledergruppe 
med mulighed for at dele viden og erfaringer.

Nøgleord om Østervangskolen 
Selvstyrende team, fokus på trivsel og sundhed, 
internationale udvekslinger, pædagoger i indskolingen, 
grøn skole, modtagelsesklasse for de tosprogede elever.

Skolen ligger desuden bynært og har egen skov.

Læs mere om skolen på www.oestervangskolen.dk og 
søg stillingen online på www.favrskov.dk/job.

Ansøgningsfrist: 27. november 2011.

Genopslag: 

Skoleleder til Østervangskolen i Hadsten
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Randers Kommune

Genopslag

Skoleleder Grønhøjskolen, 
Randers
Med henblik på at tilvejebringe et bredere ansøgerfelt, genopslår Randers 
Kommune stillingen som skoleleder på Grønhøjskolen.

Grønhøjskolen er en moderne landskole i udvikling. Skolen er beliggende 
nord for Randers, og danner samlingspunkt for et stort opland. Til skolen 
hører også Tørring Skole – specialklasse for børn med særlige behov.  

Vi søger en erfaren og dygtig skoleleder, der kan løfte opgaven med at vide-
reføre Grønhøjskolen som en folkeskole, der giver eleverne et stærkt funda-
ment - og som tiltrækker kvalificerede undervisere.

Vi har følgende forventninger til vores nye skoleleder:
Visionær 
Vi forventer, at du har høje faglige og pædagogiske ambitioner på skolens, 
lærernes og elevernes vegne – og at du er på forkant med, hvad der rører sig 
indenfor skolevæsen og undervisning, så du kan understøtte og forstærke 
den tradition vi i forvejen har på Grønhøjskolen – nemlig, et åbent og aner-
kendende læringsmiljø, hvor den enkelte lærer tilrettelægger undervisningen 
kvalificeret og professionelt. 

Tydelige værdier og tydelig ledelse
Du skal tegne en skarp profil af Grønhøjskolen, såvel internt som eksternt.
Vi ønsker en handlekraftig leder, som formår at omsætte skolens overord-
nede mål og visioner til handling og resultater. 

Udviklingsområder
Du skal kunne se mulighederne i, og udnytte, de rammer vi har. Vi har 
blandt andet unikke udeskolefaciliteter, tidssvarende IT udstyr, der bruges 
aktivt i undervisningen på alle klassetrin. Det er områder vi ønsker at styrke 
og udvikle. Vi ønsker også en fortsat videreudvikling af vores specialklasse 
Tørring Skole og vores samordnede indskoling.

Personlige egenskaber
Vi vægter en humoristisk, åben og dialogsøgende tilgang til alle skolens brugere. 
Du skal være god til at lytte og du skal være rummelig, og det er vigtigt, at du 
kan træde i karakter og afstikke de rammer, der skal til, for at alle trives.

Kort sagt – Vi søger en skoleleder, der har lyst, mod og evne til at lede en 
folkeskole i udvikling og fremdrift, som kan håndtere en udstrakt selvforvalt-
ning, og som er en inspirerende, initiativrig igangsætter indenfor det faglige, 
det pædagogiske og det ledelsesmæssige rum. Opgaven bliver med overblik, 
gejst, dynamik og energi – i samarbejde med de øvrige interessenter omkring 
skolen – at fastholde og videreudvikle kvalificerede løsninger på den brede 
vifte af opgaver et skolesystem har.

For yderligere oplysninger
Se skolens hjemmeside www.gronhoj.skoleintra.dk eller kontakt:
Skolechef Torben Bugge:  tlf. 89 15 10 80/51 56 20 80
Konstitueret skoleleder Preben Laursen: tlf. 89 15 46 62/ 27 53 51 87 eller
Skolebestyrelsesformand Lonnie Krogh: tlf. 21 79 28 40.
Vi ser frem til dit besøg på skolen. Aftal tidspunkt på tlf. 89 15 46 60.

Ansøgningen skal være Randers Kommune, Børn og Skole, Laksetorvet 8900 
Randers C i hænde senest mandag den 14. november 2011 med morgenposten 
og sendes att. Mette Lund eller via mail: mette.lund@randers.dk 
Mærk ansøgningen BU/GRØ-G.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47 og 48.
Forventet tiltrædelse 1. januar 2012 eller snarest derefter.
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftale for 
skoleledere i Randers Kommune.

Der indhentes børne- og straffeattest.
Alle uanset køn, etnisk baggrund mv. opfordres til at søge

	Skoleleder til Gesten Skole 

Vejen Kommune søger pr. 1. januar 2012 en skoleleder til  
Gesten Skole, der er en et-sporet skole fra 0.- 6. årgang.

Byrådet har 8. februar 2011 vedtaget en helhedsplan, der bl.a. 
betyder, at Gesten Skole påtænkes at indgå i et børnecenter 
med fælles ledelse og bestyrelse for den lokale daginstitution 
og skole. 

Ansøgning sendes til Vejen Kommune, Skoleafdelingen, Øster-
gade 28, 6630 Rødding, eller via e-mail til il@vejenkom.dk. 

Ansøgningsfrist 7. november kl. 12.   
Ansættelsessamtale forventes  
afholdt i løbet af uge 47.

Er du vores nye skoleleder?
Vi er en nystartet privatskole på midtsjælland, med fokus på 
niveaudelt undervisning og udeskole, der åbnede dørene den 1. 
august 2011.

Vi søger en erfaren leder der kan planlægge og supervisere i en travl 
hverdag samt bevare overblikket over økonomien.

–   Du bliver leder for et meget dygtigt og engageret personale. 
–   Du skal være med til at sikre at vi har tilfredse elever, vi har i dag 

87 børn og forventer at udvide til 200 børn over en årrække.
–   Du vil få ansvaret for, at det faglige niveau er i top, og at vi er i 

en stadig udvikling.
–   Du ved hvor vigtigt det er med en skole hvor både elever, 

forældre og personale oplever tryghed, nærvær og  
anerkendelse i dagligdagen.

–   Du har måske ikke erfaring som skoleleder, men en anden 
ledererfaring, der passer til vores skole.

–   Du skal forestå den daglige ledelse med reference til  
bestyrelsen.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.tybjergprivatskole.dk 
eller ved at kontakte formand for skb. Bestyrelsen Cathrine Riegels 
Gudbergsen på crg@broksoe.com – mobil 2627 1297.

Ansøgningen sendes til info@tybjergprivatskole.dk – senest den 
6. november 2011. Vi forventer at afholde samtaler i uge 46 og 47. 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation.

TGURF LIT ØRF AR

F
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Vi skaber en foranderlig skole i en foranderlig verden, og vi tager ansvar for, at eleverne har de bedste muligheder for udvikling.

Strandskolen er en 3-4 sporet skole med 670 

elever fra 0. 9. klasse og en SFO med 290 

børn.

 

Skolen er beliggende tæt ved eng, strand og 

mose og har let adgang til offentlige transport-

midler.

 

Vi lægger vægt på en rummelig skole, hvor der 

er plads til forskelligheder og rum til nytænk-

ning. Skolens værdigrundlag med overskriften 

”En særlig ånd at værne om” kan læses på 

www.strandskolen-greve.dk.

 

Vi søger en skoleleder, der

tager initiativ til og kan lede læreprocesser for •	

alle skolens elever

er inspirator og medskaber af en inkluderende •	

skole

tænker kreativt og har visioner om fremtidens •	

skole

På Strandskolen er der 45 undervisere i skolen 

og 20 ansatte i SFOen. Vi har en indskolings-

ordning med lokalefællesskab og et tæt samar-

bejde mellem lærere og pædagoger.

 

Som skoleleder skal du 

indgå i et ledelsesteam med viceskoleleder •	

og SFO-leder

videreføre og udvikle samarbejdet mellem •	

skole og SFO

være initiativtager til pædagogisk nytænkning •	

ved at sætte mål og følge op på disse

være en konstruktiv sparringspartner for •	

personalet også i kritiske situationer

Arbejdsmiljøet på Strandskolen er præget af 

åbenhed, hjælpsomhed og humor. Vi har en in-

teresseret forældrekreds, der følger skolens ar-

bejde tæt og en bestyrelse, der er en konstruk-

tiv sparringspartner i udviklingen af skolen.

 

Du skal som skoleleder 

være læreruddannet og have et indgående •	

kendskab til lærergerningen

have ledelseserfaring •	

være fortrolig med skolens administrative •	

systemer

være en ambitiøs, tydelig og synlig leder for •	

ansatte, elever og forældre

kunne formulere dig tydeligt i både skrift og •	

tale

kunne bevare overblik og humør i en til tider •	

meget travl og uforudsigelig hverdag 

 

Som skoleleder i Greve Kommune vil du  

være medlem af kommunens Chefforum,  

hvor initiativer på kommunalt plan drøftes og 

implementeres. Du vil også indgå i kommunens 

Skoleledergruppe, der er et kollegialt forum for 

initiativer på skoleområdet. Læs om disse på 

www.greve.dk - Borger Familier og Børn Skoler. 

Aktuelt arbejdes der med Inklusion, Skolepolitik 

og de økonomiske udfordringer.

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende over-

enskomst, herunder aftale om Ny Løn.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos: 

Skolechef Charlotte Groftved, tlf 43 97 94 78 

og hos Viceskoleleder Karin Vinther Andersen, 

tlf 46 16 06 02, mobil 23 64 45 46. Her kan 

også træffes aftale om besøg.

 

Ansøgning fremsendes elektronisk til kva@

greve.dk senest fredag den 18. november kl. 

12. Første samtalerunde afholdes mandag den 

5. december fra kl. 14. Anden samtalerunde af-

holdes mandag den 12. december fra kl. 14. 

Mellem de to runder afvikles personlige test 

ved Greve Kommunes HR-afdeling.

 

Strandskolen i Karlslunde søger ny skoleleder

SKOLELEDER I GREVE KOMMUNE
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Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Skolen på Herredsåsen søger afdelingsleder til 10. klassecenter

Vi er en velfungerende og afdelingsopdelt skole med ca. 860 børn 
fra 0.-10. klasse og 110 ansatte. Skolen blev taget i brug i august 
2001 og er både fysisk og organisatorisk udmøntet i en decentral 
struktur med selvstyrende team såvel pædagogisk som økonomisk. 
Vi kan derfor tilbyde en skole med flotte fysiske rammer, smukt 
beliggende på toppen af Kalundborg.
 
Som afdelingsleder for Kalundborg 10. klasse Center (KTC) vil du 
blive en vigtig brik i ledelsen af en skole, der altid er i udvikling 
og sætter en ære i at være med inden for de nyeste pædagogi-
ske tanker. Stillingen indeholder personaleansvar for et team på 6 
medarbejdere.
 
I stillingen er der undervisning svarende til ca. 240 timer om året.
 
Vi forventer at du:

er visionær, initiativrig og kan byde ind med ideer til 10. klasses • 
funktion i skolevæsnet
vil være med til at dyrke et godt arbejdsmiljø i fælleskab med • 
medarbejderne
vil ”sætte 10. klassecentret på landkortet”• 
har et vist kendskab til arbejdet med de ældste elever• 
kan bevare overblik, kommunikere og træffe beslutninger• 
har en god kontakt og empatisk tilgang til de store elever• 
kan og vil arbejde i team og med team• 
kan tage et selvstændigt ansvar for en afdeling med 120 elever • 
og 6 medarbejdere
vil være leder af skolen i skolen• 
er villig til at bruge ny teknologi i kommunikationen med forældre, • 
elever og medarbejdere.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, der tager ud-
gangspunkt i ansøgerens kvalifikationer og tidligere erfaring.
 
For yderligere information om jobbet er du velkommen til at kon-
takte skoleleder Per Kensø på: 59 57 05 00 eller 29 68 15 44 eller 
på mail: per.kenso@kalundborg.dk.

Skriftlig ansøgning samt oplysninger om uddannelse, tidligere be-
skæftigelse og kendskab til området sendes til:
Skolen på Herredsåsen
Klosterparkvej 175
4400 Kalundborg
 
- så vi har den senest fredag d. 18. november kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 47 og 48. Vi forventer, at 
ansøgere besøger skolen inden ansøgningsfristen udløber.

Kalundborg Kommune ønsker en mangfoldig sammensætning af 
medarbejdere og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk baggrund 
til at søge. I Kalundborg Kommune kræves straffeattest/børneattest.

Afdelingsleder
Skolen på Herredsåsen

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.

Vil du være med til
at udvikle ny 
forskningsprofilskole?

KØBENHAVNS KOMMUNE

NATURFAGLIG PROFIL

HAR DU ERFARING INDEN FOR NATURFAGENE OG 
SØGER NYE UDFORDRINGER? 
Katrinedals Skole vil sætte en engageret og handlekraftig lærer i spidsen 
for en række spændende opgaver.

OM DIG  
Du har linjefag i fysik og gerne flere fag inden for det naturfaglige 
område.

OM OS 
Katrinedals Skole er en 3-sporet skole med 775 kreative, udfordrende 
og dejlige elever, supergod forældreopbakning og ca. 60 lærere. Over de 
næste 3 år skal skolen udbygges til 4 spor og udvikles til en forsknings-
profilskole, der skal skabe viden om effekten af forskellige almenpædago-
giske tiltag. 

ANSØGNINGSFRIST DEN 11. NOVEMBER 2011, KL. 12.00.

Send din ansøgning til Katrinedals Skole, Vanløse Allé 44, 2710 Vanløse 
eller via mail til mail@katrinedal.kk.dk. 

Læs det fulde opslag på www.kk.dk/job under arbejdsområde “Under-
visning”.

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

f

Sæt skrivespor
SPROG | GENRE | SPROGRIGTIGHED

Sæt skrivespor er et nyskabende 
undervisningsmateriale der 

kombinerer sprog, genre og 
sprogrigtighed.

 www.dansklf.dk/boger · Tlf: 44 92 59 95
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Vi søger en tale-hørepædagog/ 
audiologopæd 30 timer ugentlig 
pr. 1. januar 2012 eller snarest  
derefter til specialbørnehaven 
Troldemosen. 

Dit arbejdsområde bliver undersøgelser, 
vejledning og rådgivning og talehøreunder-
visning af småbørn i Specialbørnehaven 
Troldemosen. Du vil blive en del af et team 
på tre tale-hørepædagoger, der tilsammen 
varetager opgaverne i Troldemosen. 

Derudover vil der være opgaver i Gentofte 
Kommunes almindelige daginstitutioner.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere så klik ind på 
www.gentofte.dk, hvor du kan finde hele 
stillingsopslaget.

Du kan også kontakte PPR-leder Anina 
Wegeberg, tlf. 3998 4007 eller 2446 6826.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst. Aflønning sker 
efter principperne om Ny Løn. 
Alle talepædagoger / audiologopæder er 
ansat på konsulentaftale.

I Gentofte Kommune er der en generel 
politik om, at der på børne- og ungdoms-
området skal indhentes straffeattest. 

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 12. november 2011. 
kl. 12.00.

Ansøgninger sendes til:
Gentofte Kommune
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att: Inger Ottzen

Eller på e-mail til: 
bornungeogfritid@gentofte.dk 
Mrk.:”Tale- høre” PPRGentofte

job i gentofte kommune

tale-hørepædagog/audiologopæd til
Specialområdet i PPR gentofte

Børnehuset Troldemosen 
- er en daginstitution for børn i alderen 

0 - 7 år med funktionsnedsættelser.

Børnene har enten psykiske, fysiske eller 

multiple funktionsnedsættelser. Mange af 

børnene har tillige store kommunikative 

vanskeligheder, samt et stort behov for 

omsorg og pleje.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et 
meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig 
er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi 
på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige 
service. Læs mere på www.gentofte.dk
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jobannoncer
       fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Stilllinger ved andre institutioner 

 Specialstillinger 

Spændende it-jobS til Skolelærere

Vi søger 5 konsulenter til SkoleSkyen 
- løsningen til skoler, der vil fokusere på undervisningen, 

spare penge og bruge mindre tid på it-bøvl

Vi har udviklet SkoleSkyen, der er en helt ny måde at levere undervisningsværk-
tøjerne på. Vi oplever stor interesse og søger flere kolleger til teamet.
 
Har du lyst til at være en del af et innovativt miljø i en it-virksomhed, og vil du 
gerne hjælpe skolerne med at forbedre it-undervisningen, så er jobbet helt 
sikkert noget for dig!
 
Er du interesseret, så læs mere på 
www.c2it.dk/job-skoleskyen

www.frederikssund.dk

Pædagogisk konsulent 
til Skoleafdelingen 
	

Vi	søger	en	medarbejder	der,		sammen	

med	resten	af	det	hold,	som	er	Skole-	

afdelingen,	vil	være	med	til	at	inspirere,	

udvikle	og	understøtte	vores	skole-	

væsen.	Vi	tilbyder	et	spændende	job	i	

et	dynamisk	miljø.	

Stillingen	refererer	til	skolechefen	og	

ligger	inden	for	direktørområdet	

Opvækst-	,uddannelse	og	IKT,	som	

har	til	huse	på	adressen	Lundevej	13,	

3600	Frederikssund.	

Du	kan	se	det	fulde	stillingsopslag	på	

www.frederikssund.dk

Ansøgning  
sendes til
skole@	

frederikssund.dk

Ansøgnings-
frist: fredag	den	

11.	november	2011,	

kl.	12.00.	

Veksø Skole, egedal kommune

AFDELINGSLEDER TIL VEKSØ SKOLE   

§ ansøgningsfristen er den 15/11/11

Net-nr. 8708

Skovlyskolen, rudersdal kommune

Afdelingslederstilling

§ ansøgningsfristen er den 14/11/11

Net-nr. 8701

Hornslet Skole, Syddjurs kommune

Viceskoleleder/pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 31/10/11

Net-nr. 8675
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To piger søger 
lejligjhed i Kbh.
Vi er 2 stille og rolige piger fra 
sønderjylland på 21 år, som 
søger en 2 værelses lejlighed 
med eget badeværelse …

Telefon 28694253

Luksus i Berlin
luksuslejlighed på 1. sal udl. 
på feriebasis i friedrichschain 
et af Berlins mest interes-
sante områder. 86 m2 …

Telefon: 20214190 

Lille feriehus
nATURelskeR Her er fan-
tastisk natur.limfjorden. 
skov og strand. Hvalpsund 
færgehavn. 500 m til golf …

Telefon 9863 8767

Ferie i København
lækker ugenert 2 vær. lejlig-
hed (67 kvm.) på frederiks-
berg, 1. sal, med elevator. 5 
min fra Zoo, frb. Have … 

Telefon 40920105

Provencehus ved 
middelhavet
skønt hus til leje med udsigt 
til middelhavet og de smuk-
ke valcrosdale. Huset ligger i 
meget rolige omgivelser ca. … 

Telefon 55732832

Skagen. Andelsbolig.
Andelshus på lønningen 3 i 
skagen sælges. fire år gam-
melt. 110 kvadratmeter.Prak-
tisk og smagfuldt indrettet …

Telefon 24271119

Lejlighed centralt 
Vesterbro
lækker 2 værelses lejlighed 
med stort spisekøkken fem 
minutter fra Hovedbanegår-
den udlejes i perioden …

Telefon 26149423

NOVEMBERFEST, 
Jelling Seminarium
skriv noVeMBeRfesT i ka-
lenderen d. 19 / 11. Temaet er 
kARneVAl Inviter din part-
ner – kom og mød …

Telefon: 50993086 

Ferielejlighed 
Costa del Sol 
Udlejes. er på 1. sal i smuk, 
lav bebyggelse, fælles have 
m. pool. 2 sovev.,badev.,stue/
køkken, altan m. havudsigt …

Telefon 45 86 75 05

Spændende byhus 
i Andalusien
Vi udlejer vores skønne, gam-
le byhus i sydspanien. stort, 
charmerende hus med fanta-
stisk udsigt og alle facili … 

Telefon: 20781416 

Autentisk feriehus 
Sydfrankrig
Autentisk hus i autentisk 
landsby i det autentiske 
frankrig. stort hus – 12-16 
prs. – på stor grund i det …

Telefon 21933076

klik din annonce ind, når det 
passer dig – www.folkeskolen.
dk er åben hele døgnet.
Betal med kort eller via 
netbank. Priser fra 410 
kroner inklusive moms.
se priser på specialformater 
med billed og tekst på 
www.folkeskolen.dk

Annoncer bragt her i 
bladet kan ses i deres fulde 
længde på folkeskolen.dk

Nyborg Kommune

Skoleleder til specialskole

§ Ansøgningsfristen er den 04/11/11

Net-nr. 8693

Vejen Kommune

Skoleleder ved Gesten Skole

§ Ansøgningsfristen er den 07/11/11

Net-nr. 8715

Strandskolen, Greve Kommune

Børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 03/11/11

Net-nr. 8710

Vestegnens Privatskole, Høje-Taastrup Kommune

Viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 05/11/11

Net-nr. 8683

Forældreskolen i Århus, Aarhus Kommune

Lærer – Genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 31/10/11

Net-nr. 8669

Dybkær Specialskole, Silkeborg Kommune

Pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 07/11/11

Net-nr. 8709

Bernadotteskolen, Gentofte Kommune

Barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 04/11/11

Net-nr. 8697

Skolen ved Sundet, Københavns Kommune

Fast lærerstilling

§ Ansøgningsfristen er den 15/11/11

Net-nr. 8705

Heldagsskolen i Valby/Kirsebærhavens Skole

2 lærere 

§ Ansøgningsfristen er den 09/11/11

Net-nr. 8707

Nordsjællands Grundskole og Gymn. samt HF

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 04/11/11

Net-nr. 8668

Præstemoseskolen, Hvidovre Kommune

Barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 27/10/11

Net-nr. 8684

Fontana Skolen STU, Københavns Kommune

Underviser til STU

§ Ansøgningsfristen er den 01/11/11

Net-nr. 8713

Rejsby Europæiske Efterskole, Tønder Kommune

Barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 14/11/11

Net-nr. 8714

bazar
       iKKE-KommERciEllE ANNoNcER 

FRA DlF-mEDlEmmER
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Skolerejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Indfri dine dyre lån, spørg:
Danmarks Lærerforenings Låneafdeling

Eks.: lån 100.000 kr. Rente: 5,75% p.a
Oprettelse: 906 kr. Afvikling: 1.301 kr. pr. måned.

E-mail: publ@dlf.org
Telefon 3369 6300 . www.dlf.org

Indfri dine dyre lån, spørg:
Danmarks Lærerforenings Låneafdeling

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

E-mail: dlflaan@dlf.org
Telefon 3369 6300

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.dk

SKOLEREJSER MED FAGLIGT INDHOLD
WWW.KILROYGROUPS.COM

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.535,00 inkl. liftkort.

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

SKIREJSER til Norge
Inkl. bus, færge, ski og liftkort / 4 til 6 dage 
Gautefall    fra 2.065,-
Hovden   fra 2.445,-
Nesbyen (inkl. helpension)  fra 2.995,-

Europas STORBYER 
Prag  6 dg.  fra. 1.465,-  Budapest 6 dg.  fra 1.565,-
Berlin 4 dg.  fra  1.395,- Paris  6 dg.   fra 1.845,-
Inkl. bus, 3 nætter med morgenmad
Priserne er ved samrejse og fuld bus.
Forhør på London, Krakow, Rom, Barcelona, Amsterdam

AKTIVE rejseprogrammer  
Norge – Troll Mountain  3 dg. fra 1.345,-
Inkl. 3 aktiviteter, hytte /lavo, færge til Hirtshals 
Tjekkiet – Bøhmiske Paradis 6 dg.   fra 1.885,-
Inkl. bus, aktiv. i 3 dage, helpension, og udflugt til Prag
2 aktivitetsdage og én nat i Prag  fra 1.695,-

www.jellingrejser.dk | info@jellingrejser.dk | 7587 2344

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Lejrskole til søs

Lav din egen lejrskole
Se Danmark fra søsiden.

Galease fra 1898 med alt om bord.

Tlf. 5837 2385
www.ms-bien.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

 SkolerejSen 2011
- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly, skib eller tog i europa
 ........................................................

Skolerejser Krakow

Kontakt Helle 
på tlf: 46 91 02 49
hebe@team-benns.com

KraKow med FLY 5 dg /4 nt 
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
• Auschwitz & Birkenau 
• Foredrag i det Nordiske Hus 
• Jagiellonian universitets 
 astronomiske observatorium

1.850,-
 pr. person

fra kr.

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  765
Cesky Raj   fra kr.  1.395
Prag   fra kr.  1.109
London  fra kr. 1.605

Krakow   fra kr.   1.190
Warszawa   fra kr.   1.250
Budapest   fra kr.   1.315

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Jeg underviser i   ❏ Grundskolen   ❏ Ungdomsuddannelse
  ❏ Voksenuddannelse   ❏ Andet

Jeg kommer fra   ❏ Storkøbenhavn   ❏ Sjælland og Øer

 ❏ Fyn   ❏ Jylland

Underskrift
Rabatbilletten er kun gyldig med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET ENTRÉ 80 kr. (normalpris 110 kr.)

Julius Thomsen Plads 1 · 1925 Frederiksberg C · Metro lige til døren!

tjek programmet på din smartphone: m.bogforum.dk

Jeg underviser i   ❏ Grundskolen   ❏ Ungdomsuddannelse
  ❏ Voksenuddannelse   ❏ Andet

Jeg kommer fra   ❏ Storkøbenhavn   ❏ Sjælland og Øer

 ❏ Fyn   ❏ Jylland

Underskrift
Rabatbilletten er kun gyldig med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET ENTRÉ 80 kr. (normalpris 110 kr.)

Julius Thomsen Plads 1 · 1925 Frederiksberg C · Metro lige til døren!

tjek programmet på din smartphone: m.bogforum.dk

Jeg underviser i   ❏ Grundskolen   ❏ Ungdomsuddannelse
  ❏ Voksenuddannelse   ❏ Andet

Jeg kommer fra   ❏ Storkøbenhavn   ❏ Sjælland og Øer

 ❏ Fyn   ❏ Jylland

Underskrift
Rabatbilletten er kun gyldig med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET ENTRÉ 80 kr. (normalpris 110 kr.)

Julius Thomsen Plads 1 · 1925 Frederiksberg C · Metro lige til døren!

tjek programmet på din smartphone: m.bogforum.dk

rubrikannoncer
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Formand 
Lærer Stig Andersen
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, bør du af-
tale en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Ved mailhenvendelse skal du huske at an-
give medlemsnummer eller adresse.

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 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man – Tor: ....... 10.00–15.30
Fredag: ............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
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Tlf: 7010 0018
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Regionscentre
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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 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man – Tor: ....... 10.00–15.30
Fredag: ............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

WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 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 Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
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 Skoleleder-Nyt.

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
Lærer hans ole Frostholm

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

serViCeLinjen, 
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan henven-
de dig med et problem, kan du ringe til service-
linjen. Her kan du få oplyst, om du skal henven-
de dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., 
om kredskontorets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.
Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klok-
ken 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 henven-
de sig om konkrete sager om arbejdsskader og 
psykisk arbejdsmiljø, om medlemsadministra-
tion, låneafdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på telefon 3369 
6300, eller der kan ansøges direkte på vores 
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente og beregne dit lån 
på: www.dlf-laan.dk
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uskolet 

Så kan de lærer det / 1

alt for  
korte  
nyheder
 

Elendig lærer påstår, 
han er meget inspi-
reret af ham fra Døde 
Poeters klub. 
 

stadig ingen elever i 9. 
forelsket i engelsk-
lærer.
 

elev, der har fået hjælp 
til matematiklektierne 
hjemmefra, må have 
meget gamle forældre.
 

Pose med idrætstøj 
husket.
 

Resursestærk elevs 
resursestærke forældre 
stiller irriterende resur-
sestærke spørgsmål til 
skole-hjem-samtale.
 

Musiklærer holder 
masken ved forårs-
koncert.
 

Rapport om børns læ-
sevaner stadig ikke læst.
 

en eller anden kom-
plet idiot har ifølge 
overlærer Mouritsen 
hældt kogt vand i den 
termokande, hvor der 
for helvede står kaffe 
udenpå, hvor svært 
kan det være?

Indskolings- 
lærere kræver to  
uddannelses-
ordførere i SF 
Lærere i folkeskolens små klasser vil arbejde for, at der 
fremover kommer to uddannelsesordførere i SF. Det skal 
ifølge forslagets initiativtagere ske, »så ingen lades i stikken 
og sakker bagud, fordi politikeren ikke har tid«. Professor på 
området mener dog ikke, at der er forskning, som peger på, 
at man vil få bedre politik blot ved at øge antallet af uddan-
nelsesordførere. 
Morten Riemann

Lærernes formand 
går frivilligt i  
grimmere sandaler
Lærernes formand, Anders Bondo Christen-
sen, mener, at han går i alt for smart tøj i for-
hold til sine medlemmer, og han har nu fået 
lov til at udskifte sin garderobe. Som systemet 
fungerer i dag, følger lærerformandens på-
klædning nemlig direktøren for Københavns 
Børne- og Ungeforvaltnings. Og her er tøjet på 
det seneste blevet så fancy, at Anders Bondo 
Christensen ikke længere kan leve med det. 
»Jeg kan ikke forsvare de her utroligt bløde, 
håndsyede italienske sko, når jeg repræsen-
terer en gruppe, der hver dag kan spottes 
i så ualmindeligt tarvelige sandaler«, siger 
formanden. 
Morten Riemann

for korte nyheder

trend
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VI ARBEJDER 
FOR DEM 

DER ÅBNER 
VERDEN

FOREDRAGET

 VINCENT HENDRICKSprofesssor i filosofi  
                   RIKKE RØNHOLTdansk mester i 800 m 

       JOHAN OLSENforsanger i Magtens Korridorer 

 LARS DETLEFSEN leder af Filmskolens Manuskriptlinje  

         HENRIK HØGH-OLESEN professor i psykologi 

Hjørring seminarium 27/10.  Århus seminarium 1/11. 
Odense seminarium 10/11. Esbjerg seminarium 22/11. 
Frederiksberg seminarium 24/11

ET ENESTÅENDE FOREDR AG OM HELTE OG HORMONER, 
HURTIGLØB OG HJERNEHALVDELE. TIL INSPIR ATION I UNDERVISNINGEN. 

FOR ALLE  LÆRERE OG LÆRERSTUDERENDE. 

GR ATIS TILMELDING PÅ FACEBOOK.COM/ARBEJDERFOR 

LAK_Foredrag_210x270.indd   1 28/09/11   11.35
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Gør danskfaget 
til et SCOOP!

Dansk  ·  7.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Scoop har også en elektronisk 
værktøjskasse, der ligger gratis 
på Elevunivers.dk.

Download fra 00’erne – sprog og stil
... Fokus er på sprog og stil, og sproget og kommunikations-
formerne er ændret markant i forhold til tidligere. Det giver 
et godt afsæt for undervisning i periodens tekster, billeder 
og film. ... Download fra 00’erne er et fremragende hæfte til 
eleverne i 7.-10. klasse, og ikke mindst det gode og fine lay-
out er med til at sælge varen til eleverne. Det er en super 
kvalitet ved materialet, at forfatterne har koncentreret sig 
om at finde gode og egnede tekster. God fornøjelse til både 
elever og lærer.

Anmeldelse af Sofia Esmann Busch, Folkeskolen, jan. 2011

Læs hele anmeldelsen på alinea.dk
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Scoop-serien bruger film, billeder, digte, litteratur, nettet, fiktion og fakta som 
afsæt for spændende samtaler, perspektivering og analyse.

Læs mere om hele serien på alinea.dk
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