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Bliv klædt på til forårets prøver ved et af vores 
mange nye kurser! 

Bliv fx prøveklar i skriftlig fremstilling i dansk – hvad betyder netadgangen 

for dine elevers eksamen og for din undervisning inden prøven? Og hvad 

med den fælles naturfagsprøve og kulturfagsprøven eller idrætsprøven? 

Grib chancen for indsigt og inspiration fra vores dygtige forfattere!

Vi holder kurser i København, Aarhus og Aalborg.

Tilmeld dig på kurser.gyldendal.dk

 FÅ STYR PÅ 
PRØVERNE!

GRATIS
KURSER
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Pejlemærker for  
god undervisning
»Jeg er grundig træt af,  
at alle skrifter (næsten) 
om god undervisning 
fremhæver målrettethed 
og struktur. Det er  
autoritært«.
Steen Simonsen

»Hvor er oplevelse, nys-
gerrighed, undren, glæde 
og ’god anderledeshed’ 
(jævnfør Ziehe) blevet af i 
de 12 pejlemærker? Synes 
ærlig talt, det ser lidt gråt 
og kedeligt ud :-)«.
Niels Christian Sauer

»Det er rigtigt, at de 12 
pejlemærker ikke kommer 
hele vejen rundt om god 
undervisning, men hvor er 
det forfriskende at se et 
stykke papir med Under-
visningsministeriets logo 
uden det forkætrede  
L-ord«.
Niels Kristian Bech Jensen

Hvordan man opfatter noget, afhænger som bekendt af, hvad alternativet 
er. Hvis man sidder fast i en isblok, føles det rart bare at komme ud i luften igen, selv 
om den stadig er kold. På den måde er børn gennem tiderne blevet motiveret til at spise 
grøntsager (sultne børn i Afrika), voksne har taget et rygestop (dø af lungekræft), og 
Anders Bondo er blevet motiveret til at rose undervisningsministeren fra et parti, der vil 
»slanke og effektivisere det offentlige system«, fordi hun viser tillid til lærerne (Corydon).

Man kan vist roligt sige, at standpunktet som den, at man stoler på lærerne og viser 
dem tillid frem for kontrol, længe har været ledigt blandt politikere med magt. Nu har 
den nye minister inviteret lærerne ind i den offentlige samtale om skolen og betonet 
lærernes betydning. 

Det er som at få luft igen. Siden lockout og folkeskolereform har lærerne på mange 
områder været frosset ude, mens alle andre har kloget sig på, hvordan de skal arbejde. 

Det finansministerielle og kommunale styringsregime med tusindvis af mål for ele-
vernes læring har mange lærere opfattet som et forsøg på at fritage lærerne for deres 
professionelle ansvar og erstatte det med regneark og mål.

Da hun var i opposition, var Merete Riisager som liberal lodret imod den form for 
detailstyring. Men der er ikke flertal for at ændre reformen. Så hvad gør hun så?

Ministeren sender signaler. 
Siden nytår har hun fundet tændstikkerne frem og er 

langsomt gået i gang med at tø isen op, så lærerne kan kom-
me ud. 

Hun har bebudet både en reduktion af antallet af mål, og at læringsmålstyret under-
visning er frivillig. Forleden fremlagde hun sammen med underviserorganisationerne 
12 pejlemærker for god undervisning. Og senest har ministeren annonceret et forsøg på 
50 skoler, hvor de kan vælge at forkorte skoledagen. 

Nøgternt set er det ikke den store revolution, men signalet er klart. 
Hvad nu hvis rigtig mange skoler søger om at blive forsøgsskoler? Det vil lægge et 

politisk pres på forligskredsen bag folkeskolereformen.  
KL var da også klar med en skarp reaktion. Kommunernes forening er bange for, at 

det er begyndelsen på at rulle skolereformen tilbage – og det er »ingen tjent med«, som 
Anne Mee Allerslev siger. 

Nogle gange kan man spørge sig selv, hvem KL egentlig repræsenterer. Er det største 
problem, at man starter en proces, som med et lidt pudsigt ordvalg er ustyrbar? For 
hvem? Og hvem er de »ingen«, som er tjent med, at dele af reformen rulles tilbage? 
Masser af kommuner er allerede i gang. Er det eleverne? Lærerne?
Måske skulle KL også begynde at hakke sig ud af 
isblokken og snuse godt ind af den nye friske 
luft. 
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Tys

Find dit tysksystem på alinea.dk

Et tysksystem fra Alinea er som rugbrødet i madpakken. 
Det er fundamentet for et godt måltid. Du kan pynte det, 

eller du kan spise det, som det er.

Der følger digitale ressourcer med til alle vores grundsystemer.

Bliver du ordentlig mæt af dit tysksystem?
Det gør du af vores.
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I N D H O L D
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Ældre gør en forskel 
på Grauballe Skole

Lektielæsning, udfordringer til særligt 
begavede elever og én til én-tid med 
elever. En gruppe pensionister giver 

nye muligheder. 

06

 

 

 

DANMARKS LÆRERFORENING 

  

SENIORKURSER 

For foreningens pensionister og 
efterlønnere afholdes der i 
sommeren 2017 fire kurser med 
hvert sit spændende tema: 
 
Politik og Christiansborg 
Lokalhistorie og øl 
Film 
Kunst og kultur 
 
Se detaljeret program og  
tilmelding på www.dlf.org 
 
Tilmeldingsfrist 15. marts 2017 

OMVENDT  
INKLUSION
I 0.a på Katrinebjergskolen i Aarhus 
tager rammerne for undervisningen 
udgangspunkt i klassens fire elever 
med autisme.

I N K L U S I O N
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I N K L U S I O N

I 0.a på Katrinebjergskolen   
i Aarhus lægges undervisningen til 
rette efter, at fire af klassens 16 elever 
har autisme. Normalt ville de gå i 
specialklasse, men skolen afprøver 
det amerikanske program Nest, hvor  
de to lærere er ekstremt tydelige 
i sprog og handlinger og udviser 
anerkendende adfærd. 

D E N  A M E R I K A N S K E  M O D E L  N E S T :

I N K L U S I O N  
V E N D T  P Å  
H O V E D E T

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N
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Mads Dahlstrøm får 0.a til at være helt stille. En 
pige sidder med en blå kuffert foran sig. Hun har 
leget med den i frikvarteret, og aftalen er, at den 
skal tilbage på plads. Men hun rejser sig først, da 
læreren forklarer, at hvis ikke hun selv lægger 
den ind i skabet, så gør han det.

»Nu er der helt ro, så jeg vil fortælle jer noget. 
Om lidt skal klassen op på tæppet og have mas-
sagehistorie. Bagefter skal I tegne, og så er det 
læsetid, inden I spiser madpakke nummer tre. 
Når I er færdige med det, skal I på toilettet, og I 
skal huske at vaske hænder«.

Imens peger lærer Mads Dahlstrøm på pikto-
grammer på tavlen, som viser programmet. Han 
beder eleverne om bordvis at sætte sig op på 
tæppet foran tavlen, hvor de har faste pladser. 
Han læser en historie om bøgetræer, der rusker 
og vajer i vinden, og en pige, som friserer sit hår 
og senere spiller saxofon. Undervejs viser han 
bevægelserne med sin frie hånd, som eleverne 
overfører til makkerens ryg.

»Hvor er I blevet gode til at bytte plads«, roser 
pædagog Karina Poulsen, inden Mads Dahlstrøm 
læser historien en gang til, så den anden halvdel 
af klassen også kan få massage.

Lidt senere henvender hun sig til en dreng, 
der snakker.

»Der er så mange, der er stille. Det skal du 
også være«.

Mads Dahlstrøm læser historien til ende og 
lægger op til næste aktivitet, men Karina Poulsen 
afbryder ham.

»Jeg er stolt af 0.a, fordi I er blevet så gode til 
at sidde stille på tæppet og give massage. I fortje-
ner en stjerne«, siger hun og får sin kollega til at 
klistre en stjerne på tavlen.

Autisme danner udgangspunkt
Eleverne i 0.a på Katrinebjergskolen går ikke i en 
helt almindelig klasse: De er kun 16 elever i klas-
sen, hvoraf fire er normalt begavede børn med 
autisme, som er visiteret til specialundervisning. 
Og der er to undervisere til stede i alle timer.

Skolen i Aarhus afprøver i tre år den ameri-
kanske inklusionsmodel Nest, hvor man lægger 
undervisningen til rette, så eleverne med autisme 
får tilgodeset deres behov for struktur, overblik, 
lydniveau og gentagelser. Det kommer hele klas-
sen til gode.

»4, 3, 2, 1, ZIP ZIP«.

F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 7  /  7 

0.a på Katrinebjergskolen 
har 16 elever. Fire af ele-
verne er autister, resten af-
spejler beboersammensæt-
ningen i skoledistriktet. 
Det er første gang, at den 
amerikanske Nest-model 
afprøves uden for New York.
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»Alle børn vil gøre deres bedste, og det 
hjælper vi dem til ved på en visuel og aner-
kendende måde at italesætte, hvad vi vil have 
dem til. Det kan virke banalt, for mange af 
redskaberne ser man også i andre klasser. Men 
vi bruger hele pakken«, siger Mads Dahlstrøm.

Karina Poulsen synes altid, at hun har 
været anerkendende, men i 0.a er hun det 
konsekvent.

»Vi siger ikke: ’Jeg vil have dig til at sætte 
dig på din plads’. Vi viser, hvad vi vil have 
eleverne til, ved at rose dem, der sidder på 
deres pladser. Vi er også selv rollemodeller. 
Når Mads sætter pilen på ’Hviske’ på vores 
stemmeskala, hvisker jeg også. Vi hæver hel-
ler aldrig stemmen, for alt, hvad vi gør, skal 
give ro«, siger hun.

Det skal ikke forveksles med, at man ikke 
kan tale i bydeform og stå fast, understreger 
Mads Dahlstrøm og henviser til pigen med 
den blå kuffert.

»Eleverne skal vide, at en beslutning står 
ved magt, så de ikke bliver usikre på, hvad 
vi mener. Derfor fortæller vi hele tiden hin-
anden om det, hvis vi træffer en beslutning 
for en elev i løbet af timen. Det er ligesom 
derhjemme, hvor børnene skal vide, at når 
mor har sagt nej, så har far samme svar«, 
siger han.

Altafgørende at være to
Mads Dahlstrøm og Karina Poulsen kan 
holde kursen med at udtrykke sig aner-
kendende og tydeligt, fordi de underviser 
sammen. Makkerparret har givet håndslag 
på, at det er okay at fejle, og at de hjælper 
hinanden med at rette op.

»Da jeg var færdig med massagehistorien, 
var jeg så fokuseret på næste aktivitet, at jeg 
glemte at rose klassen for at sidde stille. Men 
så gjorde Karina det«, siger Mads Dahlstrøm.

På samme måde følger den ene elevernes 
reaktion, når den anden introducerer noget 
nyt.

»Hvis de ikke helt forstår, hvad de skal, 
siger Mads, at jeg skal forklare det igen. El-
ler: ’Karina, når du siger, at vi skal det og 
det, så har jeg svært ved det’. Han lægger 
det over på sig selv, så eleverne kan lytte 

neutralt til forklaringen en gang til«, siger 
Karina Poulsen.

Sammen med tre kolleger fra 0.b er hun 
og Mads Dahlstrøm uddannet i Nest i New 
York og ved hjælp af aktionslæring hjemme 
i Aarhus. Uddannelsen har ikke kun givet de 
fem lærere og pædagoger indsigt i metoden. 
De dannede team i et år, før de skulle i gang 
med programmet, og det har gjort dem 
trygge ved hinanden. 

»Vi oplever de samme udfordringer i 0.a 
og 0.b og tør være kritiske over for hinan-
den, fordi det indgår i uddannelsen, at det er 
os og ikke børnene, der skal gøre noget an-
det, hvis noget ikke fungerer. Nest er meget 
mere end visuelle skemaer og et ur til at vise 
eleverne, hvor lang tid en aktivitet varer«, 
siger Karina Poulsen.

En elev i 0.a har i et stykke tid haft svært 
ved at blive i klassen. Han forstyrrer de an-
dre, går ud af lokalet og kommer ind igen for 
at snakke. De fem lærere og pædagoger har 
diskuteret hans adfærd på et teammøde, og 

Nest-metoden: Struktur,  
tydelig og visuel støtte

• Nest er en metode til at skabe veltilrettelagt 
undervisning, så normalt begavede børn med 
autisme kan inkluderes i klasser med almene 
børn. Nøgleordene er vedvarende brug af struk-
tur, tydelighed og visuel støtte, så eleverne hele 
tiden ved, hvad de skal. Det skal give dem over-
skud til at lære.

• I New York har programmet kørt i over ti år. I 
dag går 4.000 børn i en Nest-klasse, og ele-
verne med autisme klarer sig lige så godt som 
de almene elever. Begge grupper løftes fagligt, 
socialt og følelsesmæssigt.

• Der er to undervisere i alle lektioner. Den eks-
tra voksne finansieres af de fire elever med 
autisme, da det i Aarhus koster skolerne cirka 
150.000 kroner at få en elev i specialklasse.

I N K L U S I O N
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Eleverne i 0.a kan hele tiden følge med i, hvordan de må 
tale. Stemmeskalaen er blot et af de redskaber, som un-
derviserne bruger til at skabe tydelighed for eleverne.

Karina Poulsen og Mads Dahlstrøm orienterer løbende 
hinanden om, hvad de giver enkeltelever lov til, så eleverne 
ved, at en beslutning står fast.
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En Nest-klasse  
kræver hårdt arbejde
Med fire elever med autisme i klassen skal der være to voksne 
til stede hele tiden. Og de skal være fast besluttet på alt, hvad de 
gør, understreger Katrinebjergskolens ledelse.

»To lærere til 16 elever? Ja, så kan inklusion 
sagtens lade sig gøre«.

Den reaktion har afdelingsleder Brita Jen-
sen fra Katrinebjergskolen hørt flere gange, 
når hun har fortalt om skolens foreløbig to 
Nest-klasser. Men med fire elever med autis-
me i hver klasse, som er visiteret til special-
undervisning, skal der to undervisere til, for 
det er hårdt arbejde, understreger hun.

»En af vores pædagoger havde kradse-
mærker på armene i flere uger, fordi vi ikke 
kunne finde ud af, hvordan vi skulle hjælpe 
en elev. Det viste sig, at han ville styre, så 
det er vigtigt, at han får to valg: Vil du skrive 
med blyant eller kuglepen? Vil du farve bog-
staver på tavlen eller på papir?«, fortæller 
Brita Jensen.

Katrinebjergskolen sagde ja til at være 

de to psykologer fra Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR), der er tilknyttet projektet, 
har observeret klassen.

»Nu er det tydeligt for os, at han har brug 
for at have en af os voksne for sig selv, så vi 
overvejer at indføre et belønningssystem, hvor 
han kan spare op til alenetid med os, for ek-
sempel ved at blive siddende med sine opgaver 
i et bestemt antal minutter. Vi skal være 99,9 
procent sikre på at lykkes, så det skal være 
overskueligt for ham. Samtidig vil jeg fortælle 
ham, at jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal 
hygge os sammen«, siger Karina Poulsen.

Rammerne gavner alle
Til daglig betragter Mads Dahlstrøm og 
Karina Poulsen ikke 0.a som en klasse med 
fire elever med autisme. De ser 16 elever med 
forskellige behov. Men hvis rammerne ikke 
tilgodeser eleverne med autisme, kommer 
deres vanskeligheder tydeligt frem. 

»De fire elever med autisme har måske 
gavn af hele paletten af rammer, men det er 
også godt for det barn, som har svært ved at 
sige farvel til sin mor, at forældrene ikke må 
komme med ind i klassen, fordi det forstyrrer 
dem med autisme«, siger Karina Poulsen.

Fagligt klarer eleverne i 0.a sig godt, vur-
derer Mads Dahlstrøm.

»Det siger jeg ud fra, hvad de skal kunne 
efter børnehaveklasse, og hvad de kan nu. 
Flere og flere tager store skridt fremad«. 

Her kommer tolærersystemet også ind, me-
ner makkerparret. For det gør det lettere at give 
ekstra instruktion eller udfordringer til enkelt-
elever. Underviserne gør også meget ud af at 
styrke elevernes sociale udvikling. Derfor er der 
sat en dør i skillerummet ind til O.b. Den bliver 
åbnet, når der er legetime, så eleverne får flere 
muligheder for at danne relationer.

Et par gange om ugen får eleverne med 
autisme social træning af Karina Poulsen og 
en PPR-psykolog. De taler blandt andet med 
eleverne om, hvordan man aflæser andre.

»Vi tager den sociale træning med ind i 
klassen, for eksempel ved at tale om, hvor-
dan vi kan hjælpe en, som er ked af det, med 
at blive glad igen«, siger Karina Poulsen.

Under historien om pigen, der spillede 
saxofon, fremhævede Mads Dahlstrøm en 
dreng, som nød at få massage i nakken. 

»Så kunne de andre se, hvordan man kan 
se ud, når man har det dejligt«, siger læreren. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

»Det kan være en udfordring at finde 
ud af, hvad der er det rigtige at gøre. 
Derfor er det vigtigt at have fokus på 
det, der lykkes«, siger afdelingsleder 
Brita Jensen.
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Eleverne lærer at røre ved hinanden og kan også se 
hinandens reaktioner under massagehistorien.

En af vores pædagoger havde 
kradsemærker på armene i flere 
uger, fordi vi ikke kunne finde ud 

af, hvordan vi skulle hjælpe en 
elev. Det viste sig, at han ville sty-
re, så det er vigtigt, at han får to 

valg: Vil du skrive med blyant eller 
kuglepen? Vil du farve bogstaver 

på tavlen eller på papir?

BRITA JENSEN
AFDELINGSLEDER, KATRINEBJERGSKOLEN
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værtsskole for det treårige forsøg med Nest, 
efter at børne- og ungeudvalget i Aarhus 
havde fået øje på programmet på en studietur 
til New York.

»Nest ligger tæt op ad den måde, vi tænker 
skole på, nemlig at børn gør det bedste, de 
kan, og at det er os, som skal tilpasse ram-
merne til dem. Samtidig har vi mange års 
erfaring med både distrikts- og specialklasser, 
og en del af Nest er at kode et lokale efter 
eleverne og give dem visuel støtte. Det var vi 
bevidste om i forvejen«, siger skoleleder Chri-
stian Hellum.

Redskaber som visuel støtte, anvisninger i 
stedet for påbud og anerkendende pædagogik 
er velkendte, men i Nest bruges de konse-
kvent og vedholdende. 

»Underviserne skal være helt faste i kødet 
med alt, hvad de gør. De skal tro på metoden, 
også når det er svært«, siger Brita Jensen.

Lærerne har metodefrihed
Nest handler udelukkende om at skabe gode 
rammer for eleverne, understreger  Christian 
Hellum.

»Vi siger ikke, hvordan eleverne skal lære 
at læse, eller hvilke emner de skal arbejde 
med. Lærerne har metodefrihed, men vi 
indretter os, så eleverne bedre kan lære. Vi 
tager hele tiden udgangspunkt i fællesskabet, 
og i hvad der er bedst for alle børn, for når 
det bøvler for en elev, er det et symptom. 
Skal eleverne for eksempel sidde på en anden 
måde? Skal de have andre visuelle støttesy-
stemer? Eller skal der noget andet til?«, siger 
skolelederen.

 
Fakta om Nest 

• Aarhus Kommune fik øje på Nest under en 
studietur til New York og indledte et samar-
bejde med Steinhardt School of Culture un-
der New York University om at uddanne fem 
lærere og pædagoger fra Katrinebjergskolen i 
programmet. Samarbejdet er planlagt til tre år, 
og i takt med at programmet tilpasses dansk 
kultur og pædagogik, overtager PPR og Spe-
cialpædagogik i Aarhus træningen af persona-
let.

• I sommer oprettede Katrinebjergskolen fire 
børnehaveklasser. 0.a og 0.b består hver af 16 
elever, hvoraf fire er børn med autisme, som 
er visiteret til specialundervisning. De øvrige 
elever afspejler beboersammensætningen i 
skoledistriktet. Det er første gang, at en skole 
uden for staten New York afprøver Nest. 

• PPR i Aarhus havde 13-14 børn med autisme 
at vælge imellem til de i alt otte pladser i de 
to Nest-klasser. De 24 andre børn blev valgt, 
efter at skolestarternes forældre var blevet 
informeret om metoden. Forældre til flere end 
24 elever sagde ja til at få deres barn i en 
Nest-klasse.

• Nest-klasserne er indrettet med visuelle red-
skaber som en stemmeskala, der fortæller, 
hvor højt børn og voksne må tale lige nu, og 
et ur, som viser, hvor lang tid eleverne har til 
en opgave. Men Nest er først og fremmest 
et princip om, at det ikke er eleverne, der skal 
passe ind – det er rammerne for undervisnin-
gen, der skal tilpasses eleverne.

• Nest-klasserne har to lektioner færre om ugen 
end andre klasser, fordi programmet kræver 
et udvidet teamsamarbejde. De fem lærere og 
pædagoger i de to klasser drøfter blandt andet 
rammerne for deres undervisning og får super-
vision af to psykologer fra PPR, der er tilknyt-
tet projektet.

• Næsten al undervisning er fælles for eleverne, 
men et par gange om ugen får de fire elever 
med autisme socialtræning med en pædagog 
og en psykolog fra PPR. Her lærer de blandt 
andet, hvad de skal spørge om, når de vil lege 
med andre, og hvordan de kan se, at andre 
ikke længere vil være med i en leg.

• Forældrene bliver også uddannet. Der er et 
kursus for »autisme-forældrene« med fokus 
på, hvad diagnosen betyder for deres børn. Og 
et kursus for alle forældre om, hvordan man 
opretter legegrupper, holder børnefødselsdag, 
og med generel viden om autisme.

• Egmont Fonden støtter Nest-projektet med 
5,8 millioner kroner, som blandt andet går til 
en forskningsbaseret evaluering i samarbejde 
med professorerne Simon Calmar Andersen 
fra Aarhus Universitet og Lene Tanggaard fra 
Aalborg Universitet.

• Foreløbig kører projektet på Katrinebjergskolen 
i tre år. Hvert år oprettes to Nest-klasser.

I N K L U S I O N
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Nest kræver også vedholdenhed 
af ledelsen. Vi skal blive ved med 
at støtte, sparre og give persona-

let mulighed for at udvikle sig.

CHRISTIAN HELLUM
SKOLELEDER

»Vi er så heldige, at vi har forskere til at følge elevernes 
faglige og sociale udvikling i de første tre år«, siger sko-
leleder Christian Hellum.

149516 p06-11_FS0317_Inklusion.indd   10 06/02/17   14.48



SKOLE OL ER KLASSEKONKURRENCER I 5 FORSKELLIGE SPORTSGRENE FOR 4. – 7. KLASSETRIN

OPLEV OL-MAGIEN MED MASSER AF  
BEVÆGELSE OG SAMARBEJDE
• Atletik, Bueskydning, Esport, Rosport og Svømning
• HELE klassen konkurrerer samlet som ét hold
• Deltag gratis i lokale Skole OL-stævner i hele landet
• Skole OL-finalen finder sted i Aarhus 13. – 16. juni 2017
• Læs meget mere om Skole OL på www.skoleol.dk

TILMELD 

DIN KLASSE 

NU!

Personalet i de to Nest-klasser får supervi-
sion af to psykologer fra Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning, og sammen finder de måske 
flere forslag til, hvad underviserne kan gøre 
anderledes. Men det er vigtigt kun at afprøve 
en ting ad gangen.

»Ellers kan vi ikke vide, hvad det er, der 
hjælper eleven. Det kan være en udfordring 
at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre. 
Derfor er det vigtigt at have fokus på det, der 
lykkes«, siger Brita Jensen.

De fem lærere og pædagoger i 0.a og b har 
været i New York for at se Nest-klasser, og de 
har deltaget i aktionslæring hjemme i Aarhus. 
Uden uddannelse kan man ikke gå ind i det, 
vurderer Christian Hellum.

»Nest kræver også vedholdenhed af ledel-
sen. Vi skal blive ved med at støtte, sparre og 
give personalet mulighed for at udvikle sig. Vi 
har ikke købt et færdigt program i New York, 
og amerikanerne er meget ydmyge over for, 
at vi har brug for at oversætte Nest til den 
danske skolekultur«.

Fra Nest-klasser til Nest-skole
Elever med autisme lærer mere i en Nest-

klasse, end hvis de gik i specialklasse, viser 
erfaringerne i New York. Samtidig klarer alle 
klassens elever sig bedre fagligt, socialt og 
adfærdsmæssigt. Det er for tidligt at sige, om 
det er lige så vellykket i Aarhus.

»Vi har to klasser i god læring og trivsel, 
men de fleste vil nok sige, at det går godt, 
når man har ejerskab til noget nyt. Vi er så 
heldige, at vi har forskere til at følge elevernes 
faglige og sociale udvikling i de første tre år. 
Når de kommer med de første resultater til 
sommer, kan vi sige noget konkret«, siger 
Christian Hellum.

Katrinebjergskolen opretter to nye Nest-
klasser til august, og skolelederen håber, at 
skolen får lov til at fortsætte ud over den tre-
årige forsøgsperiode. Under alle omstændig-
heder arbejder skolen på at bruge elementer 
fra Nest i klasser uden elever med autisme.

»Vi vil finde ud af, hvilke elementer der 
gavner alle klassens elever. Vi ved også en hel 
masse om, hvordan man arbejder to voksne 
sammen. Den viden kan vi lige så godt bruge 
i almene klasser med tolærerordning«, siger 
Christian Hellum. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Det kan virke banalt, for mange af 
redskaberne ser man også i  
andre klasser. Men vi bruger  

hele pakken.

MADS DAHLSTRØM
LÆRER

»Fagligt klarer eleverne i 0.a sig godt. Det siger jeg 
ud fra, hvad de skal kunne efter børnehaveklasse, 
og hvad de kan nu. Flere og flere tager store skridt 
fremad«, siger Mads Dahlstrøm. 
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Hvad?
Jeg har gennem de sidste par år fejret 100 dage 
i skole i mine klasser. 100 dage i skole er en 
festdag, hvor vi fejrer, at vi er halvvejs i skoleåret. 
Eleverne har gået i skole i 100 dage.

100 dage i skole fejres typisk i uge 2 eller 3, 
lidt afhængigt af hvordan juleferien er placeret.

100 dage i skole kan fejres én dag, et par 
udvalgte dage eller en hel uge. Helt som 
du har lyst til.

100 dage i skole er meget stort 
i udlandet og er en festdag, der 
indeholder masser af aktivitet, 
arrangementer og traditioner. Jeg 
har fundet rigtig mange ideer på 
Pinterest. Se for eksempel 100 
dage i skole.

 
Hvorfor?
Fordi januar er grå, fordi der godt kan være plads 
til lidt fest, fordi eleverne er halvvejs, fordi vi gerne 
vil markere dagen. Ja, grundene kan være mange.

Hvordan?
Du kan lave alverdens aktiviteter, der omhandler 
100. For eksempel:

Matematik – indskolingen:
Tælle til 100, lave 10’er-bunker, løse 100 reg-
nestykker, gå 100 meter og så videre.

Dansk, samfundsfag  
– alle klassetrin:
Denne opgave er superfin til alle klassetrin og 
kan varieres fra det helt simple til det kompli-
cerede.

Det kan være orienteret mod flere fag fra 
samfundsfag til natur/teknologi. Bare 

stil spørgsmål knyttet til faget. 
Hvordan er jeg, når jeg bliver 100 

år gammel?
Hvordan ser jeg ud?
Hvordan opfører jeg mig?
Hvilke holdninger har jeg?

Hvad synes jeg om en 4. 
klasse?

Hvad er jeg begyndt 
på, som jeg ikke gjorde, da 

jeg var ung?
Hvad er jeg holdt op med at 
gøre?
Hvordan har verden forandret sig?
Hvad er der af teknik i mit hjem, der 
ikke er der i dag?
Hvad lover jeg mig selv, at jeg aldrig vil 
gøre, når jeg er 100?
Hvad lover jeg mig selv, at jeg altid vil 
gøre, når jeg er 100?
Og så videre. Bed eventuelt eleverne om at 
stille flere spørgsmål.
Lad dem svare med videointerview, med tekst 
eller tegninger.

Billedkunst
Tegn, skab, modeller dig selv som 100-årig. Ele-
verne kan bruge alle typer materialer og digitale. 
Prøv for eksempel også appen AgingBooth.

Endnu mere inspiration
Jeg har samlet en masse ideer på et site, jeg har 
oprettet til anledningen, så alle, der vil, kan være 
med til 100-dages festen: http://100dageiskole.
dk/.

 
Hilsen Josefine. 

 

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Fejr 100 dage i skole
Vær med til at fejre 100 dage i skole med en 100-dages fest. 
Eller andre aktiviteter med 100, skriver Josefine Jack Eiby.

TEKST 

JOSEFINE JACK EIBY 
LÆRER 

100 skoledage fejres over hele verden. Ofte sker det i 
januar, som er en grå måned.

Læreren kan også 
lege med, når de 

100 skoledage 
skal fejres – her 

med et par hjem-
megjorte briller .
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 ONLINE: www.wellvita.dk

Bestil Movizin 
til halv pris!

Skolelæreren Steen Lerdrup på 55 år fra Køge, 
oplevede i en tidlig alder problemer med led-
dene. Ting han før kunne gøre uden problemer, 
blev pludselig svære. Men så startede han på 
naturmidlet Movizin Complex.

Movizin Complex kan prøves 
på leveringsservice til halv 
pris for første 
pakke. Netop 
nu: kr. 99,- for 
180 tabletter (45 
dages forbrug i 
forhold til doser-
ingsvejledning).

ANNONCE

Steen Lerdrup er 55 år. En 
mand i sin bedste alder og alt 
for ung til, at kroppen allerede 
skulle være en begrænsning i 
hverdagen. Jobbet som skole-
lærer er en passion, og fritiden 
går bl.a. med fodbold med 
kollegerne. Der skal helst ske 
noget.

Ledproblemer 
kom pludseligt
- For tre år siden fik jeg pro-
blemer med leddene, fortæller 
Steen. 
 - Leddene blev ømme og 
stive, og jeg oplevede, at helt al-
mindelige dagligdags gøremål 
blev problematiske.
 Alt blev lidt sværere. Steen 
opbevarer f.eks. brænde under 
verandaen. Når han forsøgte at 
hente det, protesterede krop-
pen så meget, at han nogle 
gange måtte opgive.
- Det var jo lidt problematisk, 
siger Steen. I dag kan han grine 
af det.
 - Hvis jeg ikke kan komme 
ind at hente brændet, bliver 
huset jo koldt. Men helt seriøst: 

Jeg har ikke lyst til at skulle være 
afhængig af andre for at kunne få 
varme i huset, uddyber Steen.

Forbedring på få uger
En dag læste han i avisen om 
Movizin, som har hjulpet mange 
med deres ledproblemer.
 - Jeg tænkte: Der kan jo ikke 
ske noget ved at prøve. Og jeg 
vil da langt hellere tage et na-
turmiddel, før jeg eventuelt ville 
skulle ty til skrappere midler.
 Steen brugte kun Movizin i få 
uger, før han kunne mærke de 
første bedringer i leddene. 
 - Ja, det virker! Og jeg kan helt 
uden at blinke anbefale alle med 

ledproblemer at prøve Movizin. 
Min kone, der i begyndelsen var 
den mest skeptiske, er også star-
tet på Movizin, og i dag har hun 
heller ikke længere knas med 
sine led, siger Steen med et smil.
 
Kamp til stregen
Nu kan Steen atter hente brænde 
under verandaen uden proble-
mer samt give kollegerne kamp 
til stregen, når de spiller fodbold.
 Steen fortæller, at flere af hans 
kolleger på skolen var nysgerrige 
omkring virkningen, da han for-
talte, at han var begyndt at tage et 
naturmiddel mod ledproblemer. 
Da også andre af lærerne havde 
tilsvarende udfordringer, fulgte 
de Steens udvikling med inte-
resse.
 - I dag tager flere af dem Mo-
vizin. De har jo set, hvilken 
virkning, det har på mig. Ikke 
mindst, når vi spiller kamp, siger 
Steen med lidt spøg i stemmen.

Næring til bruskenTilfredshedsgarantiBedre bevægelighed
Forener al ny viden omkring 
planter og ledproblemer og 
indeholder fuld dosis af både 
ingefær, hyben og boswellia. 
A� jælper 
ømme og 
stive led.

Movizin Complex 
er rig på c-vitamin, 
der stimulerer 
dannelsen af 
bruskvæv. 
Læs mere på 
www.wellvita.dk

ingefær, hyben og boswellia. 
A� jælper 
ømme og 
stive led.

Skulle Movizin mod forvent-
ning ikke give dig den ønskede 
virkning, tilbyder vi dig helt 
gratis at prøve produktet Carti-
� ex, som har en anden 
virknings-
pro� l.

MOVIZIN COMPLEX
EN EFFEKTIV COCKTAIL

INGEFÆR Dens betydning og ind-
virkning på leddenes smidighed blev 
oprindeligt opdaget af forskere på et 
af Danmarks førende universiteter, 
hvor � ere studier dokumentere-
de effekten. Ingefær giver bedre 
bevægelighed og afhjælper ømme 
og stive led. Ingefær-ekstrakten, der 
anvendes i Movizin Complex, er af 
bedste kvalitet.

BOSWELLIA Harpiksen fra dette træ 
har længe været anvendt i traditionel 
indisk medicin til at understøtte 
leddenes naturlige bevægelse og 
� eksibilitet. Udtræk fra Boswellia-
træets harpiks bidrager til en god 
led-komfort. 

HYBEN hjælper med til at holde 
leddene sunde og smidige og har 
ligeledes ind� ydelse på leddenes 
bevægelighed. Hyben bidrager til led-
denes udholdenhed og styrke. Des-
uden er hyben rig på C-vitamin, der 
stimulerer dannelsen af bruskvæv.

FRISK OG SMIDIG  
Nu kan Steen atter 
hente brænde un-
der terassen uden 
at have besvær 
med leddene.

Steen kone, Ulla, var den mest skeptiske af 
de to. Nu tager hun også Movizin, fordi det 
virkede for Steen. - Jeg havde problemer 
med knæ, håndled og knasen i nakken, og 
det er væk nu, fortæller Ulla.
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tet på Movizin, og i dag har hun 
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sine led, siger Steen med et smil.
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Forfatter til Fælles Mål-vejledning:  
Fagfolk bør sige fra over for ministeriet

14 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 7

Danske lærere og pædagoger og socialrådgi
vere er blandt de bedst uddannede i OECD, 
fastslog departementschef i Undervisnings
ministeriet Jesper Fisker på en konference i 
København for nylig, »Efter new public man
agement. Konference om klogere styring, 
stærkere fællesskaber og mere faglighed«.

Kunne man så ikke bare sige »kør selv« 
og give det frit på institutionerne, når vi nu 
har så veluddannede folk, spurgte han og 
svarede selv. Jo, i og for sig, men kun hvis 
DLF tager sig af de 20 procent af skolerne, 
der ifølge ministeriets tal underpræsterer, 

og får dem på ret køl. For det er de under
præsterende skolers skyld, at ministeriet 
topstyrer. Og den topstyring går så – ganske 
uhensigtsmæssigt – ud over alle de skoler, 
der kan styre sig selv og leverer varen. 

Jesper Fisker forklarede, at embedsmæn
dene har et samfundsmæssigt ansvar for 
de få steder, hvor det kører i en gal retning. 
Derfor er der opstillet styringsregimer, men 
hvis DLF giver en hånd med og tager ansvar 
for den faglige kvalitet, så man i fællesskab 
kan håndtere de steder, hvor kvaliteten er for 
dårlig – så kan lærerne også selv få friheden 

til at udfylde rammerne. Det kræver en defi
nition af, hvad der er god og dårlig kvalitet.

Sker det, så vil det ikke være nødvendigt 
med den meget detailstyring, mener Jesper 
Fisker. Han nævner, at forholdet mellem læ
rere og Undervisningsministerium gik godt, 
indtil KL’s lockout kom og stak en kæp i 
hjulet. Dertil gik forenklingen af Fælles Mål 
i kage, uddyber han og siger, at lærerne nu 
skal have bolden tilbage. 
jvo@folkeskolen.dk

26. januar 2017 kl. 07.35

Lektor Benny Bang Carlsen fik tre uger til 
at skrive lærervejledningen til de nye Fælles 
Mål for danskfaget  alene og uden mulig
hed for at drøfte målene med arbejdsgrup
pen, der havde udarbejdet dem. For nylig 
rettede professor Jeppe Bundsgaard kritik 
af de forhold, som de nye Fælles Mål blev 

udarbejdet under. Han sad i arbejdsgruppen 
og mener, at der ikke var tid nok til en faglig 
diskussion, at arbejdsgruppen ikke måtte 
inddrage eksempler, og at vejledningen blev 
skrevet af én person, som endda ikke havde 
været med i arbejdsgruppen. Den person er 
Benny Bang Carlsen. Og han er enig i kritik

ken af arbejdsforholdene. »Vi burde have 
haft mulighed for at skrive vejledningen 
sammen«, siger Benny Bang Carlsen, »men 
det er typisk for den måde, ministeriet til 
tider arbejder på«. 

Lærerne kan få mere autonomi, hvis Danmarks  
Lærerforening definerer, hvad god kvalitet i skolen er,  
siger departementschef Jesper Fisker.

Departementschef: 
DLF må tage  
et ansvar

Danmarks Lærerforening skal være med 
til at definere, hvad god kvalitet i skolen 
er, og være parat til at sanktionere over for 
kolleger og skoler, der leverer dårlig kvali
tet, siger Jesper Fisker.
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2. februar 2017 kl. 11.46 

Minister: Forsøg med 
kortere skoledage
»I kølvandet på folkeskolerefor
men har der rejst sig en diskus
sion af skoledagens længde. Be
tyder det, at børnene lærer mere, 
eller er de så lange, at resultatet 
er trætte og umotiverede børn? 
Er der kun udfordringer med 
skoledagens længde eller også 
med dens indhold og tilrettelæg
gelse?« spurgte undervisnings
minister Merete Riisager (Liberal 
Alliance) fra talerstolen på KL’s 
Børn og Unge Topmøde. Mini
steren sætter nu gang i forsøg 
med cirka 50 skoler om mere 
fleksible muligheder med tilret
telæggelsen af undervisningen. 

27. januar 2017 kl. 07.11 

Riisager vil ikke gøre 
tysk obligatorisk
I et åbent brev til undervisnings
minister Merete Riisager opfor
drer Tysklærerforeningen blandt 
andet til, at tysk bliver obliga
torisk andet fremmedsprog og 
med en tvungen mundtlig af
gangsprøve for alle i lighed med 
engelsk. Det har skabt debat 
mellem tysk og fransklærere. 

Merete Riisager svarer, at 
fransk og tysk fortsat skal være 
andet fremmedsprog og der
med ligestillede. Ministeren vil 
gerne støtte en mangfoldighed 
i udbuddet af sprog og høre 
mere om ideerne med fransk og 
spansk som tredje fremmed
sprog med øget timetal.

26. januar 2017 kl. 10.35 

Elever, der dyrker  
musik, husker bedre
Årsagssammenhængen kendes 
ikke. Men Masseeksperimentet 
blandt 20.000 danske elever 
viser, at børn og unge, der ud
øver musik, er bedre til at skelne 
melodier og rytmer og har bedre 
arbejdshukommelse. »Undersø
gelsen tyder på, at elever med 
sans for detaljer i melodi og 
rytme er bedre til at fastholde 
og håndtere den information, 
som er nødvendig i et konkret 
øjeblik. Det er ny viden, som 
har betydning for vores viden 
om, hvordan musik påvirker og 
ændrer hjernen«, siger profes
sor ved Center for Music in the 
Brain Peter Vuust.

 
nyheder på:

  

27. januar 2017 kl. 15.24

Mest læste
 
•   Anmelder: Træk Hattiebog 

tilbage

•   Skoleleder følte sig fanget af 
ny struktur: Jeg fik at vide, at 
jeg skulle glemme pædago
gikken og tænke i økonomi

•   Debat: Det er under al kritik!

Mest kommenterede:
 
•   Departementschef: DLF må 

tage et ansvar

•   Skoleudvikling skudt i gang 
med formålsdebat i Aabenraa

•   Ph.d.studerende: Ingen  
evidens for, at it i undervis
ningen virker

24. januar 2017 kl. 15.43 

Politikere sparker om-
stridt visitationsmodel 
til hjørne 

Et forslag til en ny visitations
model til specialundervisning 
i Aalborg kastede hele 76 hø
ringssvar af sig. Langt de fleste 
er kritiske over for modellen, der 
skulle sætte stopper for en øget 
tilgang til specialundervisning 
ved at lægge hele det centrale 
budget på 225 millioner kroner 
ud til de 50 skoler. Til gengæld 
skulle skolerne selv betale, når 
de henviste en elev til special
undervisning. Politikerne forka
stede modellen og skal inden 
1. november diskutere sig frem 
til en ny.

Arven fra 1967: Fem bøger ændrede børnelitteraturen

Ingen evidens for, at it i undervisningen virker
Hvis man tager et historisk blik på argumenterne for 
at investere i læringsteknologi, så er enhver evidens 
for deres virkning forsvundet. Til gengæld er det 
vurderede potentiale bare vokset og vokset, lyder 
det fra ph.d.studerende Jesper Balslev fra Ros
kilde Universitet. Han er halvvejs igennem arbejdet 
med sin ph.d., men vil dog allerede nu stå på mål 
for konklusionen, at investeringer i læringsteknologi 

siden 1985 ikke har haft nogen effekt i forhold til de 
politiske intentioner. Han læser og analyserer hun
dredvis af rapporter og digitaliseringsstrategier om 
it i undervisningen for at kortlægge argumenterne 
for at investere i læringsteknologier. Det første er fra 
1985 – det sidste fra 2015. Billedet er klart, mener 
han. Evidens for, at massive investeringer i lærings
teknologier rent faktisk virker, er totalt fraværende.

Foto:istock

FIK DU  
LÆST: 
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Merete Riisager, Liberal Alliance, kæmpede 
hårdt imod indførelsen af folkeskolerefor
men, med den begrundelse at elementerne 
i reformen ikke var baseret på forskning. Nu 
står hun som minister i spidsen for refor
mens implementering. Derfor har folkesko
len.dk spurgt hende:

Tror du, at følgeforskningsprogrammet 
– på sigt – vil give svar på, om folkeskolere
formen og de enkelte elementer virker efter 
hensigten?

»Det er svært at svare på – man kan 
aldrig basere sig på én type forskning. 
Det er vigtigt, at der er både kvalitative og 
kvantitative elementer, og det er vigtigt, at 

forskningen forholder sig kritisk til det, man 
undersøger, og ikke måske viger tilbage fra 
at belyse de ting, der rummer problemer – 
for eksempel uro«.

Er der noget i de nye følgeforskningsrap
porter, der fører til, at der efter din mening 
skal justeres i reformen eller implementerin
gen af den?

»Der er jo ikke så meget overraskende 
i de her rapporter, og i virkeligheden viser 
de ikke, at der er sket ret mange ændrin
ger. Enkelte ting stikker ud – at forældrene 
oplever stigende støj og uro – og så bon’er 
bevægelse positivt ud som noget, der er op
bakning og tiltro til, og hvor det også ser ud 

til, at der er en sammenhæng til elevernes 
trivsel og læringsudbytte«.

Merete Riisager taler om en bedre afkla
ring med forældrene om ansvarsforholdet, 
og at det kan handle om strukturen på sko
ledagen. Om at få integreret de forskellige 
elementer af reformen, så det giver mening, 
og eleverne ikke oplever en fragmenteret 
skoledag med mange skift og voksne, der 
ikke har fået talt sammen. 
kra@folkeskolen.dk

23. januar 2017 kl. 16.27

Positiv reformkonklusion, fordi 
elever læser flere lektier

23. januar 2017 kl. 11.19

Forældre efter reformen:  
Mere støj i klassen

Med folkeskolereformen blev 
lektiehjælp i skoletiden obliga
torisk. I dag er der flere elever, 
der læser lektier, og det får Det 
Nationale Forskningscenter 
for Velfærd (SFI) til at konklu
dere, at eleverne er mere fagligt 
interesserede. Selvom SFI
forskerne i rapporten skriver, 

at de ikke ved, om det hænger 
sådan sammen. De har nemlig 
»konstrueret« et samlet mål på 
elevsvarene. Professor i pæda
gogisk statistik Peter Allerup 
kalder det »overfortolkning af 
tallene«, når SFI konkluderer, 
»at få lavet sine lektier kan be
tragtes som faglige deltagelse«.

Folkeskolereformen satte fokus 
på at mindske uro i klassen. Nu 
viser en rapport, at flere foræl
dre rapporterer om meget for
styrrende støj i undervisningen. 
43 procent af forældrene var 
i 2014 enige eller overvejende 
enige i udsagnet om, at der var 
meget forstyrrende støj i un

dervisningen. I 2016 er det tal 
vokset til 62 procent. Det viser 
rapporten »Forældreperspekti
ver på folkeskolen«, som Dan
marks Evalueringsinstitut har 
udarbejdet for Undervisnings
ministeriet som led i følgeforsk
ningsprogrammet til folkeskole
reformen.
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T E M A   R E F O R M E F F E K T

Minister efter reformmålinger:

Brug for færre skift  
i skoledagen

Merete Riisager mener ikke, at følgeforskningen indtil 
videre viser mange ændringer på grund af folkesko
lereformen.

Nærmest ingen påviselig effekt af reform-
elementer ses i de følgeforskningsrapporter, der 
netop er kommet. Ministeren giver her sine bud.

27. januar 2017 kl. 15.28

Foto: Peter Helles Eriksen
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Konference med fokus på vidensdeling blandt  
undervisere og andre fagpersoner med  
tilknytning til unge ordblinde

•  Ny inspiration og unikke netværksmuligheder

•  Spændende oplæg og et stort  
udbud af workshops 

•  Mød førende eksperter, politikere og undervisere  
med specialviden om ordblinde

Find hele
programmet på

ordbl.dk

Betal og tilmeld dig med det samme her 
www.billetto.dk/ordblindeefterskolerne

Arrangeret af netværket  
af ordblindeefterskoler  
i samarbejde med Huset Jandorf
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19
25. januar 2017 kl. 15.20

Mænd med »gamle«  
arbejdsskader efterlyses
Mænd, der har fået anerkendt en sag som 
arbejdsulykke i tidsrummet efter 22. decem
ber 1984 og frem til 1. marts 2015, kan have 
fået for lidt i erstatning. Det handler om dem, 
der har fået udbetalt erstatning for erhvervs
evnetab som engangsbeløb. En dom i 2014 
ved EUDomstolen slog fast, at man ikke 
må forskelsbehandle kønnene. DLF opfordrer 
mandlige lærere, der lever op til kriterierne, 
til at henvende sig. De vil måske kunne få 
mellem 5. 000 og 10.000 kroner skattefrit i 
gennemsnit – og maksimalt 40.000 kroner.

30. januar 2017 kl. 16.00

Engelskudvalg: Gør udlandsop-
hold obligatorisk i uddannelsen
Da folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, 
var der godt nyt til faget engelsk. Nu skulle 
eleverne have engelsk allerede fra 1. klasse, 
og faget fik to ekstra timer. Det er man glad 
for i engelskudvalget i Sproglærerforeningen, 
men der er stadig udfordringer, mener næst
formanden: Nemlig at lærere uden engelsk
kompetencer bliver sat til at undervise i 1. og 
2. klasse. Derfor foreslår han, at studerende 
med engelsk som linjefag tager på obligato
risk udveksling i et engelsktalende land.
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Røde Kors inviterer ind til fattigdom
Et nyt oplevelsesrum for skoleklasser er indrettet hos Røde Kors i 
København. 7.a fra Sct. Nicolai Skole i Køge var blandt de første til 
at prøve virtual reality-briller og smage på nødhjælpsrationer. De 
oplevede at stå i en nepalesisk skolegård, kort efter at det store 
jordskælv i 2015 fandt sted. 

19. januar 2017 kl. 12.59

Foto: Røde Kors
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»Nej, der stod jeg ikke«. 
Julies ansigt er fortrukket i vantro. 
Hendes fingre flytter lynhurtigt ludobrik-

ken tilbage, mens hun ivrigt forklarer, hvor-
dan hendes slag gennem de sidste runder 
betyder, at hun aldrig ville kunne lande lige 
netop der, hvor Birte Halkens brik netop har 
skubbet hendes væk. Birte Halken lytter op-
mærksomt til forklaringen. 

De tre andre piger fra 3. klasse, der delta-
ger i seksmandsludo, ser afventende på Birte 
Halken.

»Kan du huske, hvad vi snakkede om før? 
Bordet fanget«, siger den erfarne kvinde og 
flytter brikkerne tilbage. Julie er slået hjem.

Ældre gør en  
forskel på 
Grauballe Skole

Frivilligt arbejde:

Det er torsdag morgen på Grauballe Skole 
ved Silkeborg. Julie, Malou, Helena og Sisse 
går normalt sammen med 22 andre elever i 3. 
klasse. Men ikke torsdage mellem 10 og 11.30. 
Her er de sammen med pensionisterne Lissi 
Hjort på 66 år og Birte Halken, der er 67 år. 

Ekstra nærvær
I halvanden time er der ikke et på forhånd 
fastlagt mål, som eleverne skal nå. De skal 
være sammen med de to frivillige pensioni-
ster. Hver dag får forskellige elever fra skolen 
mulighed for at få halvanden time med en 
eller to af de fem pensionister, som via Ældre 
Sagen er tilknyttet skolen i dette skoleår. 

De frivillige er i tæt kontakt med skolens 
pædagogiske leder og har fået et oplæg til, 
hvad lærerne tror, et samvær med de ældre 
kan betyde for netop denne gruppe elever. 
Men det er pensionisterne selv, der bestem-
mer, hvad der skal ske. 

»Jeg har ikke børnebørn selv. Jeg synes, det 
er helt fantastisk at få kontakt med dem«, siger 
Birte Halken. Da hun begyndte som frivillig, 
syntes hun, det var lidt vanskeligt. Hun tænkte 
meget på, hvordan hun skulle fylde de halvan-
den time med eleverne ud, men nu glider det. 
Birte Halken begyndte i ordningen, fordi hun 
hørte om den fra Lissi Hjort. De har arbejdet 
sammen på et jobcenter, før de gik på pension. 

Grauballe Skole har taget initiativ til samarbejdet med 
Ældre Sagen i Gjern. I år deltager fem pensionister. Læ-
rerne indstiller elever til projektet. Skoleleder og frivillige 
vælger derefter sammen, hvilke elever der skal tilbydes 
et halvt års forløb. De ældre holder månedlige møder i 
personalerummet og har også mulighed for at deltage i 
teammøder og kurser. Projektet udvikles løbende. Skolen 
har netop modtaget en fjerdeplads i danmarksmester-
skab i skoleudvikling for sin inddragelse af ældre i skolen. 

De ældre og de unge på 
Grauballe Skole »Det tiltalte mig meget, fordi det har noget 

med børn at gøre. Jeg har arbejdet som pæda-
gog for mange år siden«, siger Lissi Hjort. 

Det er andet år, at lærerne på Grauballe 
Skole har indstillet elever til samarbejdet med 
de frivillige fra Ældre Sagen.

Frivillig indsats
Eleverne bliver indstillet til et forløb med de 
ældre frivillige ud fra flere kriterier. Nogle 
har brug for én til én-kontakt. Nogle er midt i 

A F  M A R I A  B E C H E R  T R I E R   ·   F O T O :  B O  A M S T R U P

Pensionister på skolegangene giver nye muligheder for læ-
rere og elever på Grauballe Skole ved Silkeborg. Flødeskum på 
toppen, siger lærer og projektleder om samarbejdet med Ældre 
Sagen. Skolen får resurser, den ellers aldrig ville kunne opnå.
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sorgforløb og har brug for et pusterum i skolen. 
Nogle er del af de ti procent af eleverne, der er 
særligt stærke, og som kan have fordel af en an-
derledes og mere abstrakt vinkel på undervis-
ning. Som noget nyt i år prøver Grauballe Skole 
af, hvad den tættere voksenkontakt kan betyde 
for gruppedynamik, fortæller pædagogisk leder 
på Grauballe Skole Kristian Løgstrup Amdisen. 

»Rent udviklingsmæssigt begynder piger i 
4. klasse ofte at undersøge og udfordre grup-
pedynamikkerne og de sociale hierarkier i en 

søgen efter, hvem de er, og hvor de er i det 
sociale liv. Derfor ville vi gerne prøve det af i 
år«, siger Kristian Løgstrup Amdisen, der står 
i spidsen for projektet på skolen. 

»For os har det været vigtigt, at det skulle 
ske ud fra et frivilligt perspektiv. De ældre 
skulle stå for en indsats, som ellers ikke ville 
blive udført på skolen. Det er altså ikke en 
specialpædagogisk indsats. De skal gøre noget 
andet end det, de fagprofessionelle gør på 
skolen«, siger Kristian Løgstrup Amdisen. 

 Lærerne indstiller eleverne, og indtil nu 
er der flest elever udpeget fra 2., 3. og 4. 
klasse. To gange om året kan lærerne indstille 
elever. Derefter mødes Kristian Løgstrup Am-
disen med de frivillige. De fordeler eleverne 
efter de frivilliges interesser. Først herefter 
kontakter lederen forældrene. 

 »Ingen har sagt nej tak. Men nogle foræl-
dre skal bruge lidt tid til at tænke over det, 
og vi skal bruge energi på at forklare, hvorfor 
lige netop deres barn er udvalgt«.

»Det handler mest om det sociale. Det er hygge«, si-
ger Lissi Hjort om arbejdet som frivillig på Grauballe 
Skole. »Når jeg kører herfra, så har jeg det bare rigtig 
godt. De er så ligetil, de børn«, siger Birte Halken. 
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FrihedAnsvar
Ambition

Fornyelse Tydelighed

Respekt
Ligeværd

Grundighed
Samarbejde Flid

Disciplin
Fællesskab

Værdier
Tradition

Faglighed

Vi er organisationen for private grundskoler, gymnasier og studenterkurser 
fordelt over hele Danmark. På vores skoler har godt 65.000 elever deres 
daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, 
der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.  

www.privateskoler.dk

20 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 7

Varieret undervisning
med digitale værktøjer

Besøg CFU's stand på 
Danmarks Læringsfestival 2017, 
og bliv skarp på, hvordan:

 ● du og dine elever streamer fi lm og tv
på mitcfu.dk

 ● dine elever læser e-bøger på mitcfu.dk

 ● dine elever lærer at søge kritisk med 
værktøjet søgsmart.dk 

Vi glæder os til at se dig!

Pædagogisk leder Kristian 
Løgstrup Amdisen omtaler 
samarbejdet med Ældre 
Sagen som »en appelsin i 
turbanen« for skolen. 

»Det her er flødeskum på toppen af bjer-
get. Det er et bedsteforældregen, som vi ikke 
kan kopiere. Eleverne kan komme ud i en 
kontekst, der er mere intim«, siger Kristian 
Løgstrup Amdisen. 

Han har flere indstillede elever, end han har 
frivillige. Og selv om flere ældre har vist inte-
resse, er projektet endnu ikke udvidet. De inte-
resserede er på efterløn, og det er endnu ikke 
afgjort, om de også kan deltage i ordningen.

En lærers drøm
»Vi får åbnet for et potentiale, som vi ellers 
kun kunne lukke op for i mindre omfang. Og 
eleverne er så glade for det«, siger Kristian 
Løgstrup Amdisen. 

Det her er flødeskum på toppen af  
bjerget. Det er et bedsteforældregen, som 
vi ikke kan kopiere. Eleverne kan komme 
ud i en kontekst, der er mere intim.
Kristian Løgstrup Amdisen
Lærer og leder af projektet med ældre hjælpere på Grauballe Skole
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fordelt over hele Danmark. På vores skoler har godt 65.000 elever deres 
daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, 
der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.  

www.privateskoler.dk
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K U LT U R  I  S KO L E N

Bliv verdensborger i FN byen!

Læs mere og book jeres besøg på www.un.dk/skoler

Vil I lære om FN’s nye verdensmål? 
1. maj åbner FN byens nye besøgscenter med gratis 

undervisningstilbud til alle trin i folkeskolen.

BLIV 

PILOTKLASSE

I APRIL

RING 

4533 6018
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Også lærerne sætter stor pris på initiativet. 
Tillidsrepræsentant Karin Winberg er en af 
dem, som har henvist elever til forløb med de 
frivillige. 

»Nogle elever har brug for ekstra kontakt 
og én til én-tid. Det kan man hurtigt mærke, 

Det her handler om opgaver,  
som vi ved, at vi aldrig ville få resurser til.  
Det er en drømmeverden.
Karin Winberg
Lærer og tillidsrepræsentant  
på Grauballe Skole

➊  Udarbejd nedskreven ramme i tæt samarbejde med 
de frivillige.

➋ Informer alle forældre grundigt.

➌ Hold skolens fokus på, at det er frivilligt arbejde.

Grauballe Skoles tre gode 
råd om frivillige i skolen: 

men det er ikke noget, vi kan tilbyde. Det her 
handler om opgaver, som vi ved, at vi aldrig 
ville få resurser til. Det er en drømmeverden. 
Vi får mulighed for at tage nogle af de gamle 
ønsker, vi har haft, og faktisk gøre noget ved 
det«, siger hun.

Lærer Vibeke Hatting har haft en pige fra 
5. klasse i et forløb. 

»Jeg får en pige tilbage i klassen, som jeg 
ikke selv kunne give den ekstra opmærksom-
hed. Nu kommer hun tilbage med et smil på 
læben. Det giver hende et boost til at lære. Og 
det er en bonus for os alle sammen«. 

Erfaring tæller
På sundhedsplejerskens kontor bliver ludo-
brikkerne hældt af brættet. Én ting er sikkert. 
De ældste deltagere var ikke i nærheden af at 
vinde. Julie får ansvaret for bogen »Emil fra 
Lønneberg«, som de i dag har skiftedes til at 

læse højt, inden spillet kom på bordet. Den 
skal de læse videre i næste gang.

Ingen af pigerne har tænkt over, hvorfor 
netop de får lov til at være sammen med Lissi 
og Birte. Men de mener, at klassekammera-
terne er lidt misundelige.

»Da vi skulle herned, sagde de andre, at 
det var snyd. For så skulle vi ikke læse, men 
vi læser alligevel«, siger Sisse.

»Vi spiller spil sammen og læser sammen«, 
siger Malou. »Og vi har lært at flette stjerner«, 
supplerer Sisse. 

Pigerne har uden held forsøgt at lære pen-
sionisterne at spille uno. Da det ikke lykke-
des, faldt valget på ludo. Alligevel er pigerne 
ikke i tvivl om, hvem der er klogest. 

»De er lidt ældre, så de ved lidt mere, de 
kan fortælle os om«, konstaterer Helena. 
mbt@folkeskolen.dk
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Få et login til MoMo og oplev forskellen
Vi giver dig nu en unik mulighed for at prøve MoMo på din skole. 

– Rigtige data
– Egne elever, klasser og fag

Der er ingen forpligtelser – hverken til tidsperiode eller efterfølgende køb. 

Bestil et login her: www.systematic.com/momo-login

Folkeskolen_Ann_211216_192X80_V02.indd   1 22/12/2016   15.02
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Gratis epilepsirådgivning
Kender du en elev med epilepsi? Hvis du er bekymret 
for en elev, kan du henvende dig hos Specialrådgivnin-
gen om Epilepsi på institutionen Filadelfia. Rådgivnin-
gen kan finde sted over telefon, mail eller ved person-
lige møder. Den er gratis og vil være det i hvert fald de 
næste fire år. Baggrunden er, at Specialrådgivningen 
har modtaget 2,9 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Har du styr på  
prøverne?
Det nye år er nærmest lige 
begyndt, men før du ved af 
det, er det igen tid til prøver i 
folkeskolen. Hvis du som læ-
rer, skoleleder eller forælder 
vil føle dig godt klædt på, kan 
du nu bestille prøvemateriale 
fra Dafolo. På hjemmesiden 
kan du bestille materialer om 
karaktergivning, en prøve-
håndbog for skoleledere og 
information til lærerne.

Foto: racoon2517/iStock

Foto: Lena Nicolajsen

Børn i alle aldre fra københavnerkvarteret Nørrebro 
har sammen med højtlæsningsklubben 2200God-
nathistorier skabt børnebogen »Find os fra Nørrebro«. 
Bogen tager læseren med rundt på Nørrebro. Udenfor 
og indenfor, fra legepladser til børneværelser. På hver 
side gemmer der sig børn og genstande, som læseren 
skal finde. Tag med på en »find Holger«-oplevelse i det 
mangfoldige kvarter og mød Nørrebros børn.

Find Nørrebro-børnene

Foto: fotorobs/iStock

Historie i levende billeder
Sæt billeder på historieundervisningen 
med streamingsiden »Danmark på film«. 
Siden hostes af Filmcentralen, som 
tilbyder gratis dokumentariske filmop-
tagelser fra Danmark i perioden 1905-
1965. Nogle af filmene er delt ind efter 
tema. Du kan blandt andet finde film og 

klip om kvinder i arbejde. Du kan også 
klikke dig rundt på et Danmarkskort og 
se film fra din region.

Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Se mere på filmcentralen.dk/ 
museum/danmark-paa-film.

Bestil bogen på 2200godnathistorier.dk – kontakt 
foreningen for mængderabat.

Kontakt rådgivningen på filadelfia.dk under  
»Undervisning og rådgivning«.

Illustration: iStock
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D E B AT

KRONIK
AF MALENE ENGSIG BRODERSEN
LÆRER OG KANDIDAT  
I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Vores forherligelse af effektivisering og acceleration påvirker vores måde at tænke læring på. Vi skal  
gentænke vores forhold til tid i undervisningen. Læreren kan arbejde med at skabe såkaldt cirkulær tid – så 

eleverne ser sig selv som en del af verden udenfor frem for primært at skulle fokusere på egen læringskurve og 
faglig opstigning, hedder det i kronikken, der er baseret på et speciale i pædagogisk sociologi.

Folkeskolen bør starte  
oprøret mod det  

tidskontrollerede samfund 

Eva går i 1. klasse. I september var hendes 
forældre til skole-hjem-samtale. I dansk havde 
Eva en udfordring, fortalte læreren. Hun 
læste sikkert, men ikke helt hurtigt nok. Hun 
havde i gennemsnit brugt ni sekunder på hver 
testopgave på computeren og skulle gerne 
ned på syv. Dansklæreren foreslog, at de 
hjemme øvede i at læse med et stopur, så de 
kunne tage tid på hende. På den måde ville 
det også blive en sport for Eva at blive hurtig.
Forældrene blev opmærksomme på, at Eva 
skulle skynde sig at lære det rigtige i løbet af 
skoleåret. Det vigtige var, at hun læste hurtigt, 
og at hun lærte nok i 1. klasse til at ligge på 
den rigtige side af landsgennemsnittet.

Når indlæringen speedes op
Tendensen i folkeskolen er 
klar. Det handler om at speede 
indlæringen op. Eleverne skal 
akkumulere mest mulig læring, 
i takt med at tiden går. De kon-
trolleres og sammenlignes sy-
stematisk med standarder for, 
hvor meget en gennemsnitselev 
kan lære på et skoleår. 

Skolen er ikke alene om at hylde princip-
pet om, at tingene skal gå stadig hurtigere. 
Det er snarere et grundtræk ved det moderne 

liv. Sociologer og debattører som Hartmut 
Rosa, Rasmus Willig og Svend Brinkmann gør 
opmærksom på, at samfundet kan diagnosti-
ceres med en hidtil uset og usund fart, accele-
ration og effektivitet. 

Undervisningen i folkeskolen er et lysende 
eksempel på den fremskredne tidskontrol – 
og stedet, hvor oprøret bør starte. 

Det er paradoksalt, at læring i dag er 
ensbetydende med elevens konstante fokus 
på sin egen læringskurve. Eleven står stadig 
mere alene i læringsprocessen, som skal 
foregå i maksimal hastighed. Samtidig føler 
danske børn og unge sig i stigende grad en-
somme og under pres. 

Tidsstyring: Synlig læring og elefantsnot
Filosoffen Émile Durkheim giver et svar på, 
hvordan vi bryder med den aktuelle tids-
styring. Vi skal forkaste forherligelsen af den 
effektiviserende tid, som også kan kaldes den 
lineære tid. Vi må forholde os til tiden i skolen 
på en ny måde. Vi skal væk fra fokus på den 
enkelte elevs maksimale præstation på kor-
test mulig tid. Læring bør derimod handle om 
at skabe tidsrum, som drejer sig om, at eleven 
bliver en del af noget større. 

Folkeskolen søger målrettet at effektivisere 
elevernes læring ved hjælp af nye læringsfor-
mer, som baserer sig på en slags evidens for, 
at de kan accelerere elevernes læring. Disse 
tilgange påvirker eleverne udefra med stadig 
mere konkrete og forenklede mål, men også 
ved hjælp af indre psykologiske teknikker. 

Synlig læring hører til den udefrakommen-
de påvirkning af eleverne. Ved at gøre elevens 

læringsmål og dennes progression synlig for 
alle i klassen kan han eller hun, ifølge lærings-
guruen John Hattie, på et år nå at lære, hvad 
der normalt ville tage to år.

Det foregår ved, at læreren sætter en 
række mål op på væggen i klassen. Målene er 
ordnet med de letteste i bunden og de svæ-
reste i toppen. Eleverne placerer deres navn 
med elefantsnot på måltrappen, alt efter hvad 
de kan, og flytter navnet opad, i takt med at 
de lærer noget nyt. 

Egen læring i fokus – ikke verden udenfor
Mindsetlæring er også en evidensbaseret læ-
ringsform, som flere gymnasier og folkeskoler 
har taget til sig efter reformen. Den repræsen-
terer den effektiviserende tidsforståelse fra 
en anden indre vinkel og tager udgangspunkt 
i elevens bevidsthed. Den baserer sig på 
den amerikanske forsker Carol Dweck. Hun 
beviser i bogen »How you can fulfill your po-
tential«, at elever kan lære mere og hurtigere, 
hvis de har det rigtige mindset. Grundprincip-
pet er, at barnet – uanset sin baggrund – kan 
blive én af de bedste inden for et felt, hvis 
bare det træner systematisk og vil udvikle 
sig. Eleverne skal med tilgangens terminologi 
udvikle et growth mindset.

For at accelerere læringen skal eleverne 
altså hele tiden måle sig med klassekammera-
terne og med egne opsatte mål. De lærer først 
og fremmest at forholde sig til deres egen 
læringskurve. Det bliver dermed tydeligt, at 
når det primære fokus er, at eleven skal lære 
hurtigere, kommer han eller hun til at stå 
alene i læringsprocessen. Undervisningens 
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KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk.

hovedfokus bliver elevens faglige opstigning 
og tempo, ikke verden udenfor.

Durkheim repræsenterer et modstykke til 
den effektiviserende, lineære tid. Med hans 
perspektiv kan undervisningen søge at op-
hæve den overdrevne tidskontrol og fokusset 
på den enkelte. Hans tidsforståelse kan siges 
at være cirkulær. Den skaber sammenhæng 
med fortiden, fremtiden, med naturen og 
samfundet. Lærerens viden om verden og 
kollektive oplevelser er grobunden for læring 
i denne forståelse.  

For at læring kommer til 
at dreje sig om at få indsigt i 
verden udenfor, skal læreren 
skabe mulighed for en sådan 
cirkulær tid. Det handler ikke 
om, at Eva i 1. klasse skal læse 
hurtigt, men om at læse for at 
forstå, hvad verden er for én, 
hvad hun er en del af. 

Cirkulær tid, og dermed en slags cirkulær 
læring, kan tilrettelægges, så det, eleverne 
hver især ved, bliver løftet op på et højere 

niveau i klassefællesskabet. Det kan gøres i 
alle fag. Når eleverne i dansk ud fra en no-
velle først har arbejdet i mindre grupper og 
derefter mødes og udveksler viden, kan de i 
fællesskabet opnå generelle forståelser af det 
at være menneske. I de naturvidenskabelige 
fag kan den cirkulære tid opstå, når eleverne 
opnår en erkendelse af, at de selv er en del af 
en lang biologisk historie. 

Cirkulær tid frem for effek-
tiviseret indlæring videregiver 
en vigtig viden om verden; den 
tilbyder eleverne at være en 
del af noget større – så de kan 
opbygge en kollektiv identi-
tet. Eleverne skal lære, at livet 
handler om andet og mere end 
hurtigst mulig faglig opstig-
ning.

Tiden er moden til et opgør med det tids-
kontrollerede samfund. Lad os starte med at 
kaste folkeskolens effektiviserende læringsfor-
mer over bord og gentænke vores forhold til 
tid i undervisningen. 

Du kan finde specialet »Folkeskolens kollek-
tive repræsentation af tid« på folkeskolen.dk.

Malene Engsig Brodersen er lærer og kandidat i 
pædagogisk sociologi.

Hun baserer kronikken på sit speciale fra 
september 2016 med titlen »Folkeskolens kol-
lektive repræsentation af tid«. Specialet er en 
undersøgelse af folkeskolens forståelse af tid 
efter reformen 2014. Det baserer sig på socio-
logisk teori samt interview og observationer af 
en række skolers anvendelse af mindsetbaseret 
læring og synlig læring.
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        DELTAG I NETDEBATTEN. FOLKESKOLEN.DK HOLDER ÅBENT HELE DØGNET

} Bliver jeg nogensinde perfekt?
 
Emilie Céline Erichsen: 
»… Kravet om at være perfekt 
gennemsyrer min hverdag alle de 
steder, jeg socialiserer mig. Det 
private er ikke længere privat, og 
det offentlige er det private. Men 
privatlivet er det, der giver os 
mulighed for at bestemme, hvem 
vi er, og hvem vi vil være. I dag er 
det Facebook og Instagram, som 
former den, vi er. Vi er prinsessen, 
og Instagram er prinsen. Vi er 
Facebooks slaver og Twitters nye 
bedste veninde. Vi er ikke længe-
re private mennesker, men sna-
rere marionetdukker, som danser 
rundt i vores egen forestilling om 
det perfekte. For vi har alle en 
længsel efter et glansbillede af 
paradis. Så hvem kan ikke lade 
sig friste af det lille ’ping’, som 
skaber vibrationer i hele kroppen 
og dufter sødt af besættelse?

Jeg skammer mig over ikke at 
være ærlig over for mig selv. Jeg 
er træt af det nyeste filter og 
det falske univers, som er blevet 
skabt imellem os. Vi er alle bange 
for at stå alene i kulden, bange 
for at slette vores profil. Den pro-
fil, som er blevet til vores egen 
selvpromoveringsplatform. Vi vil 
så gerne følge med i, hvad vores 
klassekammerater går og laver. I 
dette samfund handler det kun 
om, hvem der kan råbe højest. Vi 
vil gerne blive bemærket af klas-
sekammeraterne, for der er jo 
ingen, som vil være alene«.

En digital debat

Eller debatter ... for der er mange hjørner af 
digitaliseringen, der drøftes i øjeblikket. Ale-
ne her i årets korteste måned er der mindst 
fire høringer/konferencer med debatter om 
emnet. Digital dannelse, programmering, læ-
ringsplatforme, 21. århundrede-færdigheder, 
et fag eller i fagene …

En mindre krig er brudt ud! Skal folke-
skolen have et særskilt it-fag, eller er det i 
sammenhæng med fagenes formål og under-
visningen, at arbejdet med elevernes it-fær-
digheder – bredt forstået som computational 
thinking, CT – skal indtænkes?

CT dækker kort over at kunne tænke og 
skabe med digitaliseringen, ikke kun teknik 
og programmering. Et andet ord, der bruges, 

kunne være informatik – men det rigtigt dæk-
kende ord er endnu ikke dukket op! 

Naturligvis skal eleverne kende, lære og 
arbejde med de mange aspekter af digitali-
seringen, som beskrives under CT. Men hvor 
it-branchen i sin iver for at sikre sig de mange 
tusinde it-kompetente medarbejdere, den 
mener at skulle bruge fremover, ser et nyt 
skolefag som indgangen, så mener jeg – og 
nogle pædagogiske forskere – at eleverne får 
bedre forståelse, kendskab og udbytte af, at 
det indgår i undervisningen og er med til at 
styrke den og ikke styre den! Et it-fag risikerer 
at blive instrumental undervisning, hvor man 
ikke får alle de vigtige aspekter af CT med – 
herunder den digitale dannelse, der er en del 
af den almendannelse, skolen har i formåls-
paragraffen, den kritiske tænkning, der er så 
vigtig for, at vores elever ikke farer vild i de 
sociale mediers kompleksitet og »alternative 
sandheder«, som vi åbenbart skal til at vænne 
os til!

I hovedstyrelsen har vi netop haft en te-
madebat med forskellige oplæg, der gjorde 
det klart, at skolens indsats på dette område 
bliver afgørende for vores elevers fremtidige 
muligheder. Men som Thomas Illum tydeligt 
gjorde klart for os, så handler det om eleven 
som kritisk undersøger, som analyserende 
modtager, som målrettet og kreativ producent 
og som ansvarlig deltager.

Det kommer til at kræve meget af lærerne 
– der skal kompetenceudvikling til i forhold 
til den tekniske viden, og vores dannelsesar-
bejde skal udvides og relateres til de udfor-
dringer, der ligger i det digitale samfund, vi er 
stærkt på vej til.

Det kræver tid og prioriteringer fra skole-
ledelse og kommuner – det kræver medind-
dragelse og råderum, så lærerne kan udvirke 
en digital didaktik, så it bruges der, hvor det 
giver mening i forhold til faglige mål og fagdi-
daktiske overvejelser.

Vigtigst er det, at skolen ikke bliver en 
digital pølsefabrik, men stadig arbejder frem 
mod, at eleverne bliver livsduelige unge, der 
kan navigere i et foranderligt og også digitali-
seret fremtidigt samfund. 

 Vigtigst er det, 
at skolen ikke 
bliver en digital 
pølsefabrik, men 
stadig arbejder 
frem mod, at ele-
verne bliver livs-
duelige unge, der 
kan navigere i et 
foranderligt og 
også digitaliseret 
fremtidigt sam-
fund. 

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN  
FORMAND FOR  
UNDERVISNINGSUDVALGET 
I DANMARKS LÆRERFORENING 
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DU SKAL BARE TAGE DIG SAMMEN!
Marianne Suhr Cameo:

»… Jeg sidder her i stuen med en kop kaffe. Klokken 
er 9 en tirsdag formiddag. Alle andre på min ar-
bejdsplads er i fuld gang med dagens dont. Med at 
undervise, med at gøre det bedste, de kan, med at 
gøre, hvad de kan for at favne eleverne, nå eleverne, 
være der for eleverne, være der for hinanden. Senere 
kopiere, planlægge, kopiere, nå det, de kan, på den 
forberedelsestid, der er ... og jeg sidder her … og kan 
stadig undre mig ...

Jeg ville lige tjekke intra, inden jeg gik med hun-
den om morgenen. Bare for en sikkerheds skyld …

Bang! Der var post ...
Min verden ramlede.
Jeg var blevet prikket. Senere den dag blev den 

overordnede grund læst op for mig af den nye leder 
på skolen: faldende børnetal, færre klasser, færre 
åbningstider på biblioteket.

Jeg skulle se verden med nye briller. Den var mere 
usikker nu. Der skulle kæmpes. Kæmpes for at få et nyt 
arbejde. Og skulle det være som lærer? Kunne jeg det? 
Det kunne jeg heldigvis. Jeg fik et årsvikariat i Rønne.

Det var som ludo. At blive sat tilbage til start. Da 
jeg var helt ny lærer i 1988, var jeg – som mange 
andre – ansat under sifu-princippet: sidst ind, først 

ud. Derfor havde jeg været gennem en del årsvika-
riater på det tidspunkt.

Nu stod jeg så her igen. Årsvikariat.
Men jeg var dog lidt indenfor i varmen.
Sidste år før skolereform.
Nye kolleger, nye børn, nyt team, nye ’vi plejer’, 

ny ledelse. Men det gik. Jeg var god til at finde fod-
fæste.

Men stadig lurede den i mørket: Hvad skal du 
efter det her år? Hvad så?

Usikkerhed.
Mange var blevet prikket på øen i disse år. Det var 

blevet normalt, at foråret var forbundet med usik-
kerhed.

Nu var bøtten ved at vende.
Derfor stod jeg pludselig og kunne vælge mellem 

to stillinger: Enten at blive på skolen eller rykke hen 
på en anden skole i Rønne. Jeg valgte det sidste. 
Der kunne jeg få lov til også at virke som bibliote-
kar … 

Rønne skulle gå fra at have tre skoler til at have 
to skoler i disse år. Dette betød, at rigtig mange læ-
rere og elever skulle rykkes rundt.

Det ramte mig.
Jeg blev forflyttet tilbage til den skole, jeg havde 

haft årsvikariat på.
Men det kan da ikke have været så slemt. Du 

kendte jo skolen.
Jo tak, men helt uden medbestemmelse. Jeg – 

som en masse andre – fik dikteret, hvilke fag, hvilke 
klasser og hvilket team jeg skulle være i. Ledelsen 
havde brugt lang tid på at finde de bedste sammen-
sætninger. Så det måtte jo være godt ...

Så jeg rykkede igen. Dog ikke af fri vilje. Jeg 
havde ikke noget valg. Jeg var glad for at være på 
min skole, men jeg var en brik, der skulle sættes et 
andet sted.

Nå ... jeg skal bare tage mig sammen, tænkte jeg …«.

        DELTAG I NETDEBATTEN. FOLKESKOLEN.DK HOLDER ÅBENT HELE DØGNET

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750  
enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere.  
Læserindlæg til Folkeskolen nummer 5 skal være redaktionen i hænde senest 21. februar klokken 9.00.

Taler dine elever pænt til hinanden og dig? 
Kan de skabe trygge relationer og sætte grænser?
Ved de, hvordan de skal håndtere svære følelser 
som vrede og afmagt? 

Kærlig Talt er et interaktivt undervisningsforløb, 
som sætter respektfuld kommunikation, følelser 
og trivsel på skemaet i udskolingen. Materialet er 
let at gå til og udviklet i øjenhøjde med de unge.

Endagskursus og fri adgang til 
onlinemateriale til udskolingen: 
995 kroner eks. moms.

Vi holder kursus i Kærlig Talt:

20. marts i Aarhus
4. april i København
9. maj i København

Læs mere og tilmeld dig på 
projektkærligtalt.dk 

KAN MAN UNDERVISE I 
SVÆRE FØLELSER? 

656_kaerlig-talt_ann_jan-2017_192x80.indd   1 31/01/2017   13.05
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Børn i misbrugsfamilier: 

»Læreren  
er en vigtig 
voksen«

»D et er langtfra optimalt for et barn at vokse op i et hjem, 
der er præget af stofbrug, men er det nu engang omstæn-
dighederne, bør man koncentrere sig om at få hjulpet 
forældrene og de øvrige netværkspersoner omkring 

eleven til at skabe en forsvarlig hverdag i stedet for kun at fokusere på 
stofbruget. Her er elevens skolelærere afgørende medspillere«, mener 
Kathrine Bro Ludvigsen, der er antropolog og videnskonsulent i et nyt 
gratis tilbud til børn og unge fra familier med misbrug i Glostrup Kom-
mune under Kabs Viden med navnet Dit Rum.

I en gul murstensvilla har Dit Rum nu slået døren op til et tilbud 
til alle børn og unge op til 25 år. En del af det tilbud er målrettet sko-
lebørn. Her kan de komme til enkelt-, gruppe-, familie- og netværks-

samtaler og, fra de er 12 år. få mulighed for at få tilknyttet en mentor, 
der for eksempel kan støtte op om deres lektier. Her er roser op ad 
husmuren, sandkasse, gynger og bålhytte i haven, mens der inden 
døre snor sig kokostæpper gennem de fleste rum, hvor kurvestole med 
fåreskindstæpper, stearinlys, potteplanter og billeder på væggene er 
med til at skabe et rart sted at komme.

Og i de rammer vil Dit Rums medarbejdere gerne i tæt dialog med 
børnehaver, skoler, gymnasier og ungdomsuddannelser for at rekrut-
tere børn og unge til deres tilbud. De mener, at folkeskolen her har en 
central rolle: 

»Vi ved jo, at folkeskolen er essentiel for de videre muligheder i 
livet, og derfor bør alle, der arbejder med børn og unge, have i bagho-

Det er ikke altid nemt at 
føre en samtale, hvor man 
sidder og har øjenkontakt. 
Nogle gange kan en gåtur 
eller det at sidde rundt 
om et bål gøre situationen 
mere afslappet og rar. På 
billedet sidder Kathrine Bro 
Ludvigsen, projektleder 
Tine Lydolph og familie-
konsulent Marie Munch.

Mange lærere føler sig magtesløse, 
fordi de er vidner til, at elever fra hjem 
med stofmisbrug trives dårligt i skolen. 
Lærere og elever kan nu få hjælp i et 
nyt projekt, Dit Rum, under Glostrup 
Kommune, der rækker ud efter et sam-
arbejde med folkeskolen. 

T E K S T  B I R G I T T E  E L L E M A N N  H Ö E G H   ·   F O T O  L A R S  J U S T
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vedet, at der er hjælp at række ud efter, hvis man har en fornemmelse 
af, at et barn kommer fra en stofbrugende familie. I Dit Rum prøver vi 
fra vores første kontakt med den unge og familien at skabe et støttende 
netværk omkring dem. Her inddrager vi betydningsfulde voksne fra 
det private netværk og fra det offentlige system, der alle sammen skal 
fungere som et sikkerhedsnet i hverdagen. Det kan være bedstefor-
ældre, en onkel, støttekontaktpersoner, en fritidspædagog og så også 
meget gerne barnets skolelærere«, siger Kathrine Bro Ludvigsen.

Hemmeligheder og løgne
I 2015 skønnede Sundhedsstyrelsen, at 33.000 personer havde et stof-
misbrug, hvor knap 11.000 var mennesker med hashmisbrug. Der er 

meget store mørketal forbundet med viden om, hvor mange børn og 
unge der vokser op i familier med stofmisbrug, fordi det kan være godt 
skjult for omgivelserne. Men læner vi os op ad Kabs, som er Glostrup 
Kommunes stofmisbrugscenter, er der her 300 børn og unge under 18 
år tilknyttet de cirka 800 brugere, som er i stofbehandling. 

»I nogle familier er børnene i konstant alarmberedskab, fordi de 
ikke ved, hvad dagen bringer. Det betyder også, at de ikke har venner 
med hjem eller deltager i klassefester, fordi de hellere vil blive hjemme 
og passe på deres mor eller far. De børn er i stor risiko for at blive iso-
leret fra deres jævnaldrende og miste det sociale fællesskab i skolen«, 
fortæller Kathrine Bro Ludvigsen. 

For børn i misbrugsfamilier gemmer ofte på forældrenes misbrug, 
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som de voksne prøver at holde hemmeligt og negligere. Det er skam-
fuldt, og sammen med forældrene har de indgået en stiltiende alliance 
i frygten for at blive fjernet fra familien. Derfor har børnene brug for 
mennesker omkring sig, som ser dem, vækker tillid og kan give dem 
modet til at åbne sig, mener Kathrine Bro Ludvigsen:

»Hvis man ser på, hvornår sårbare unge har brudt deres sociale arv, 
peger alt på, at der på et tidspunkt i deres liv har været en nærværende 
voksen til stede, der har gjort en forskel. Det kan netop være en lærer, 
der har givet den elev et ekstra kram og sagt: ’Jeg kan se, du har det 
svært, men nu sætter vi os ned og laver den her stil sammen, og så 
finder vi ud af, hvad vi skal gøre med det andet’. Eller det kan være en 
nabo, der har lukket døren op og budt indenfor til en kop varm kakao«.

Klædt på til at hjælpe elever fra stofbrugsfamilier
Men hvordan bliver man som skolelærer overhovedet opmærksom 
på, at der er stofmisbrug i elevens familie? For de signaler, et barn 
udviser, kan lige så godt have bund i helt andre problemer i familien: 
skilsmisse, kriminalitet eller sygdom, blot for at nævne et par stykker. 
Vi har stillet Kathrine Bro Ludvigsen en række spørgsmål om, hvordan 
man som lærer håndterer den situation bedst.

Hvilke signaler skal en lærer være opmærksom på for at spotte, at et 
barn kommer fra et hjem med stoffer?

»Eleven kan have fravær, være udadreagerende eller være en meget 
stille og isoleret elev, som trækker sig, udviser tristhed eller har ondt 
i maven. Der kan også være elever, der er superdygtige og bruger al 
deres energi på at præstere og holde facaden. Signalerne er de samme 
som ved psykisk sygdom, sorg, tab og alvorlig sygdom. Det, der ofte er 
anderledes for børn i familier med stofbrug, er omgivelsernes reaktio-
ner. Vi kommer hurtigt til at møde familien med fordomme og løftede 
pegefingre i stedet for at prøve at få et samarbejde og en støttende 
dialog. Og den reaktion går ud over børnene, som er loyale over for 
deres forældre«.  

Hvordan henvender en lærer, der har mistanke om, at et barn kommer 
fra en familie med stofbrug, sig bedst?

»Det handler om at spørge nænsomt og nysgerrigt til, hvordan det 
generelt går. Man kan sige: ’Jeg ved ikke, hvad det er, der sker i dit liv, 
men jeg kan se, at du ikke har det særlig godt, og jeg vil gerne hjælpe 
dig, hvis der er noget, du vil snakke om’. Det vigtigste er, at man er 
nærværende i samtalen med eleven og viser, at man er der, hvis eleven 
har lyst til at fortælle. Og får man siden en indsigt i, at der er stoffer på 
spil, skal en lærer altså ikke til at være terapeut, men vide, at der nu 
er tilbud i hele landet, som man kan rette henvendelse til, ud over at 
man naturligvis skal sørge for at underrette de sociale myndigheder, 
hvis det er nødvendigt. Det skal selvfølgelig helst ske i samarbejde med 
forældrene«.

Hvordan henvender man sig mest hensigtsmæssigt til forældrene? 

»En skolelærer kan være lige præcis den person, der gør forskellen for et barn i en familie 
med stofbrug, hvis der bliver rakt en hånd ud på den rigtige måde«, siger Kathrine Bro 
Ludvigsen, der gennem de seneste 15 år har arbejdet som antropolog og videnskonsulent 
i Kabs.

 Signalerne er de samme 
som ved psykisk sygdom, 
sorg, tab og alvorlig  
sygdom. Det, der ofte er 
anderledes for børn i  
familier med stofbrug, er 
omgivelsernes reaktioner. 
Kathrine Bro Ludvigsen, antropolog 
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Matthias har brug  
for et netværk

»Med en anerkendende og ikke fordømmende 
tilgang. Det handler om at holde sig på sin egen bane-
halvdel og fortælle det, man ser – for eksempel at der 
er et stort fravær eller ikke bliver læst lektier. Spørg, om 
I som lærere kan gøre noget for at hjælpe. Så vil for-
ældrene også høre, at det ikke er for at pege fingre ad 
dem, men fordi alle vil det bedste for barnet. En lærer 
kan også altid ringe til os eller det projekt, der er i sko-
lens kommune, hvis man vil have hjælp til samtalen«.

En del af Dit Rums værktøj er netværksmøder, hvor 
I opfordrer folkeskolelærerne til at deltage. Men for en 
skolelærer kan det være lidt af en tidsrøver at indgå i net-
værksmøder og et fokus, de måske slet ikke har plads til i 
deres øvrige arbejdsliv.

»En lærers rolle kan blot være at blive klædt på af 
os til at vide, at der er det her på spil. Eleven går i et 
forløb hos os, og læreren informeres om, at der er 
noget, der er svært for barnet at håndtere. Det handler 
grundlæggende om at motivere barnet til at blive i fol-
keskolen«. 

Hvordan oplever I generelt folkeskolens holdning til 
stofbrugende familier?

»Der hersker mange fordomme, ikke kun blandt 
lærere, om, at det eneste, der skal til, er at få fjernet et 
barn fra et hjem med misbrug omgående, eller at de 
forældre bare skal stoppe deres misbrug nu. Men sådan 
er virkeligheden ikke, og derfor giver det mening at 
forstå samarbejdets værdi og sammen danne et sikker-
hedsnet omkring barnet og familien«. 

Hvordan er jeres erfaring med misbrugende forældres 
holdning til folkeskolen?

»Forældre ønsker det bedste for deres børn. Men 
vi ved også, at vores stofbrugere i Kabs er enormt 
bange for, at systemet vil gå ind og fjerne børn. Det har 
afholdt dem fra at stille helt almindelige forældrerela-
terede spørgsmål til for eksempel lærere, fordi de er 
bange for, at deres spørgsmål handler om, at de ikke er 
gode nok forældre«.

Efterskrift: Mange behandlere og fagmedier, der 
beskæftiger sig med stoffer, kalder dem, vi andre de-
finerer som »stofmisbrugere«, for »stofbrugere«. Det 
gør de generelt for ikke at stigmatisere den her gruppe 
mennesker og behandle dem respektfuldt.  
folkeskolen@folkeskolen.dk 

Dit Rum er et gratis tilbud 
til børn og unge mellem nul 
og 25 år, der er vokset op 
i en familie med stofbrug, 
og hører under Kabs Viden, 
som er en del af Kabs – 
Glostrup Kommunes stof-
behandlingscenter. Dit Rum 
dækker Storkøbenhavn og 
Vestegnens kommuner og 
er samtidig et mobilt tilbud, 
der kan møde op i nærom-
rådet, hvis det er et ønske. 
Her er ansat tre familiekon-
sulenter og en antropolog, 
der alle sammen har mange 
års erfaring i arbejdet med 
familier med misbrug. Der-
udover samarbejder Dit 
Rum med Ungdommens 
Røde Kors, som står for 
mentorordningen.

Se mere på www.kabs.dk/
dit-rum, eller ring på  
45 11 76 66.

De næste fire år er der afsat 
i alt en kvart milliard kroner 
til 15 projekter, som dæk-
ker alle landets regioner, for 
at hjælpe børn og unge i 
familier med stof- og alko-
holmisbrug. 

Du kan læse mere om 
satsningen på http://
socialstyrelsen.dk/projek-
ter-og-initiativer/born/
behandlingstilbud-til-born-
og-unge-fra-familier-med-
stof-og-alkoholproblemer. 

Skal du finde et projekt 
i din kommune, så søg på 
http://socialstyrelsen.dk/
filer/tvaergaende/oversigt-
over-puljeprojekter-be-
handlingstilbud-til-born-
og-unge-fra-familier-med-
stof-og-alkoholproblemer.
pdf.

OM DIT RUM 
OG LANDETS  
ØVRIGE  
PROJEKTER:

Matthias går i 9. klasse og har i 
det sidste skoleår haft 70 procents 
fravær. Der er ikke lagt nogen plan 
for ham efter årets udgang, og 
UU-vejlederen (Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning) har heller ikke 
haft held med at indfange ham til 
en sam tale. Lærerne ved, at hans 
mor er i et misbrug og i behandling, 
og at Matthias ikke har set hende 
de sidste tre år. Der er mange me-
ninger om Matthias’ trivsel, og der 
har været en række underretninger i 
de sidste syv år.

Nu har Matthias omsider fået 
en støttekontaktperson, men hans 
lærere oplever ikke, at der er sket 
noget som helst på skolefronten. 
På trods af de mange underret-

ninger er de nemlig aldrig blevet 
inddraget i forløbet. Familieafde-
lingen mener, at skolefravær er en 
skolesag, og skolen mener, at den 
manglende trivsel er et anliggende 
for familieafdelingen.

Matthias bor hos sin far, som 
synes, at skolen er for slap, fordi 
de ikke kan sørge for, at hans søn 
kommer i skole. Men alle har over-
set, at Matthias står med et stort 
tab og svigt på mange fronter. 
Uanset at hans mor ikke har været 
så meget »mor«, så har han mistet 
kontakten til hende. Den sorg be-
tyder, at Matthias ikke er tilstede-
værende og i stand til at lytte efter 
i timerne, og nu bliver han for det 
meste væk.

Dit Rum vil gerne hjælpe Mat-
thias ved at få samlet og koordi-
neret hans netværk, der består af 
mormor, far, læreren, UU-vejlede-
ren, socialrådgiveren og støttekon-
taktpersonen og så selvfølgelig alle 
vennerne. Lige nu mener de mange 
forskellige ting, og han bliver truk-
ket i alle mulige retninger, fordi de 
er bekymrede. Derudover vil Dit 
Rum gerne give Matthias et tilbud, 
der giver mening for ham. Måske 
i en opstart sammen med støtte-
kontaktpersonen og den lærer, han 
stoler på, og som kender ham godt. 
Måske sammen med mormor, som 
Matthias stadig godt kan lide at 
besøge.
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»Når lærere beder elever om at løse en opga-
ve, er det alt for ofte en kommaøvelse og alt 
for sjældent en fristil. Eller sagt på en anden 
måde: En træningsopgave eller opgave, der 
øver eleverne i det, de måske allerede ved, og 
mere sjældent en opgave, som understøtter 
dem i at producere viden selv«.

 Det mener ph.d. og lektor ved Center for 
Anvendt Skoleforskning på University College 
Lillebælt Marie Falkesgaard Slot, som er en af 
forskerne bag den første større kvantitative 
undersøgelse »Elevopgaver og elevproduktion 
i det 21. århundrede«. For kommaøvelser 
og andre træningsopgaver gør ikke eleverne 
bedre til at samarbejde, innovere eller arbejde 

multimodalt. Og det er alt sammen ting, de 
har brug for at kunne i dagens samfund – i 
hvert faldt ifølge forskerne bag undersøgelsen.

Tidsforbruget ikke klart
Undersøgelsen viser ikke, hvor meget tid ele-
verne bruger på de enkelte opgavetyper. »Vi 
har alene opgjort antal af de forskellige op-
gavetyper«, understreger Marie Falkes gaard 
Slot, som er helt klar over, at en udfyldnings-
opgave som regel er mindre tidskrævende 
end en selvstændig kreativ produktion af 
eksempelvis en film eller en fristil.

»Omvendt kan man sige, at skolen frem-
mer en bestemt tænkning, også gennem de 
opgaver, eleverne bliver stillet. Og de får man-
ge simple regneøvelser og sætninger, hvor der 
skal sættes komma. Og det kan man overveje 
hensigtsmæssigheden i«.

Men det er ikke, fordi eleverne ikke skal 
have træningsopgaver. »Selvfølgelig skal 
eleverne øve sig i konkrete færdigheder. Det 
er balancen mellem den traditionelle fær-
dighedstræning og det vidensproducerende 

FORSKERE:  
Træningsopgaver fylder for meget  i skolen
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Marie Falkesgaard Slot er en af de tre forskere bag under
søgelsen, der viser, at der generelt er for mange komma
øvelser og træningsopgaver i folkeskolen – frem for opga
ver, der træner eleverne i selv at producere viden. 

TEKST STINE GRYNBERG

Figuren viser, hvilke 
typer af opgaver læ
rerne stiller elever på 
alle klassetrin i fage
ne dansk, matematik 
og naturvidenskab 
på de 15 undersøgte 
skoler. 

Figuren viser, hvor
dan opgavetyperne 
i danskfaget er for
skellige på forskellige 
alderstrin. For ek
sempel er der en del 
flere udfyldningsop
gaver i indskolingen 
end i udskolingen, 
hvor der til gengæld 
er skruet op for den 
reflekterende stilling
tagen.

En ny undersøgelse viser, at op til halvdelen af de opgaver, danske elever løser 
i fagene dansk, matematik og naturfag, ikke udvikler de kompetencer, der kræ-
ves i det 21. århundrede, såsom kreativitet, samarbejde og selvstændig videns- 
produktion. Det er blandt andet afgangsprøvernes skyld.

Fo
to

: U
CL

Opgavetyper  
– fordelt på fag

Opgavetyper i dansk 
– fordelt på klassetrin
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FORSKERE:  
Træningsopgaver fylder for meget  i skolen
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arbejde, der måske ikke er helt i balance. Når 
elever i 4. klasse for tredje gang i deres skole-
tid bliver sat til at løse en udfyldningsopgave 
med præsens-r, kan man måske godt forstå, 
at det kniber lidt med motivationen«.

Afgangsprøven præger opgavetyperne
Tallene fra undersøgelsen viser, at der er 
stor forskel på, hvilke opgavetyper der bliver 
stillet på de forskellige klassetrin. I danskfaget 
bliver andelen af udfyldningsopgaver mindre, 
jo ældre eleverne bliver. Samtidig vokser 
andelen af opgaver, der kræver reflekteret 
stillingtagen. I matematikfaget falder antallet 
af udfyldningsopgaver også, men bliver især 
erstattet af opgaver i kategorien »Ekspliciteret 
procedurefølge«, som er den kategori, der do-
minerer i afgangsprøverne. Og det er vigtigt, 
mener Marie Falkesgaard Slot.

»Formen på afgangsprøven har afgørende 
betydning for, hvilke opgaver eleverne får stil-
let i undervisningen«, siger hun. »Vi kan se, at 
de trænes til skriftlig fremstilling i danskfaget 
og ikke i for eksempel at udvikle multimodal 
tekstkompetence. Så hvis der for alvor skal 
ændres i de opgavetyper, eleverne stilles, skal 
der ændres i prøveformen«.

Fakta: Om undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen var at afklare, 
om de opgavetyper, eleverne får stillet i fa-
gene dansk, matematik og naturfag, udvikler 
kompetencer som it-kendskab, samarbejde, 
innovation og selvstændighed. Til det formål 
har forskerne indsamlet omkring 460 opgaver 
med tilhørende besvarelser fra 15 skoler på 
forskellige klassetrin.

Forskerne har inddelt opgaverne i forskel-

lige kategorier, nemlig udfyldningsopgaver, 
ekspliciteret procedurefølge, forklarings-
opgaver, reflekteret stillingtagen og kreativ 
produktion. Desuden har forskerne målt, 
om eleverne har arbejdet i grupper, brugt it i 
opgaveløsningen, arbejdet multimodalt med 
mere.

Det er Marie Falkesgaard Slot, Rune Han-
sen og Jesper Bremholm, som står bag under-
søgelsen. 
stg@folkeskolen.dk

Læs hele undersøgelsen her: http://laere-
middel.dk/wp-content/uploads/2015/06/2605_
rapport_kvantitativanalyse_enk.pdf. 

Udfyldningsopgaver er for eksempel at indsætte nutidsr eller løse simple matematikopgaver.

Ekspliciteret procedurerækkefølge kan for eksempel være at følge en bestemt tekstanalysemodel i danskfaget.

Forklaringsopgaver kan være produktion af en film eller en tekst, hvor eleven forklarer en bestemt regnemetode.

Reflekteret stillingtagen kan for eksempel indebære planlægning af en kortfilm, hvor eleverne skal beslutte tema, 
karakterer med videre.

Kreativ produktion kan være en dansk fristil eller at skrive en fagbog til natur/teknik.

De fem opgavetyper

 I faget matematik 
falder andelen af 
udfyldningsopgaver, 
jo ældre eleverne 
bliver. Den kreative 
produktion og den 
reflekterende stilling
tagen kommer aldrig 
i gang.

De naturvidenskabe
lige fag har overra
skende mange opga
ver, der kræver kreativ 
produktion.

Opgavetyper i matematik 
– fordelt på klassetrin

Opgavetyper i de naturvidenskabelige fag 
– fordelt på klassetrin
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Eleverne i 7.-klasserne på Langeskov Skole blev trænet i at udtrykke 
sig på engelsk og begå sig i digitale hjælpemidler, da de brugte spillet 
Minecraft i engelskundervisningen. Det giver et enormt elevengage-
ment, siger lærer.

Minecraft i engelsktimerne  
engagerer eleverne

før og var lidt forskrækkede over at skulle i gang, 
men de syntes, det var rigtig sjovt, da de først 
kom i gang«, siger Tine Vilendal. 

Undersøg, udvælg og forstå
Tine Vilendal besluttede sig for, at emnet skulle 
være Skotland, fordi de skotske borge og slotte 
egner sig godt til spillets univers, og så kunne 
eleverne samtidig lære noget om det engelskta-
lende land.

Eleverne var sammen to og to om at vælge, 
hvad de ville bygge. Før de gik i gang, skulle ele-
verne undersøge og finde information på engelsk 
om det, de ville bygge fra Skotland. På den måde 
lærte eleverne også en masse om landet, samtidig 
med at de trænede deres engelske læseevner.

Tine Vilendal havde på forhånd delt opga-

Skotske borge, slotte, ruiner og ikoniske skotske 
ting som kilte og whisky. Det var bare nogle af 
de ting, 7.-klasserne på Langeskov Skole i Lan-
geskov på Fyn prøvede kræfter med at bygge i 
spillet Minecraft i deres engelsktimer.

Det var 7.a’s engelsklærer, Tine Vilendal, der 
kom på idéen, da hun hørte om en særlig uddan-
nelsesversion af spillet, hvor man opbygger uni-
verser i kvadratiske bokse (se link nedenfor).

»Jeg tænkte, at det i hvert fald ville være sa-
gen for nogle af de drenge, jeg har. Rigtig mange 
af dem spillede Minecraft i forvejen og synes, det 
er fedt at kunne bygge i 3-d. Men pigerne syntes 
også, det var sjovt. Mange havde ikke prøvet det 

TEKST CATHRINE BANGILD

FAGLIGT NETVÆRK:
ENGELSK

Engelsknetværket er et fagligt netværk om 
engelsk i folkeskolen. I samarbejde med 
Sproglærerforeningen.
Tilmeld dig engelsknetværket på folkesko-
len.dk.
Netværket har 4.732 følgere.
 

Folkeskolen.dk/engelsk

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 
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Vi har alle set eller oplevet det selv.
Hvor skal man kigge hen? Hvem tør man se på? 

Hvad kan man sige? Og ikke mindst – hvad vil de 
andre tænke om mig?

Det er mig lige nu. Jeg er ny blogger her på fol-
keskolen.dk og rystede nok lidt på hånden, da jeg 
sagde ja til at skrive på et offentligt tilgængeligt site.

For hvad vil de læse? Hvad ved jeg, som de ikke 
allerede ved? Hvad kan jeg bidrage med?

Jeg kan ikke selv svare på det, men glæder mig 
alligevel til at få lov til at dele mine succeser og fia-
skoer med jer.

Min dagligdag består udelukkende af undervis-
ning i engelsk og tysk fordelt på forskellige årgange 
fra 5. til 10. klasse. Deraf navnet »Sprognørdens 
verden«.

Min blog vil derfor hovedsageligt være om hver-
dagens udfordringer, ahaoplevelser, skøre indslag og 
ikke mindst hands on-erfaringer fra min undervis-
ning og mine »dos and don’ts«.

Velkommen indenfor i sprognørdens verden.

Ny i klassen

MARTINA NEUMANN GAARDE
LÆRER

Blogindlæg på folkeskolen.dk/engelsk

Den nye elev står forsigtigt i døren, 
træder næsten sig selv over tæerne 
af forlegenhed.

Lærer Tine Vilendal mener, at hun også selv 
lærte en masse af eleverne, da hun aldrig 
havde prøvet at spille Minecraft før. 

Foto: Tine Vilendal

ningen. Det kræver blot, at man stiller krav i 
forhold til elevernes alder, og hvor tæt deres 
skolekalender er pakket. 

»I 9. klasse har eleverne ofte ret travlt, 
derfor skulle det nok være langt mere foku-
seret, og hvor Minecraft ikke er hovedtema-
et eller omdrejningspunktet, men hvor det 
bare er en del af emnet«, siger Tine Vilendal, 
som tror, hun vil gøre brug af spillet i sin un-
dervisning igen en anden gang:

»Eleverne synes, det har været fanta-
stisk. Man får et enormt elevengagement 
i projektet, fordi de var så opslugt af det«, 
siger Tine Vilendal. 
cba@folkeskolen.dk

verne ind i kategorier, så eleverne byggede ting 
inden for kategorierne bygninger, turistattraktio-
ner, dyr, scener og ikoner. Det blev blandt andet 
til kreationer som Edinburgh Castle og en »puf-
fin« – en søpapegøje. Da eleverne var færdige, 
lavede de en »videotour«, hvor de på engelsk 
fortalte om det, de havde bygget.

»Eleverne har lært en masse om at undersø-
ge et emne selv ved at google og finde informa-
tioner. De har også lært at udvælge informatio-
ner og udtrykke sig gennem præsentationsvide-
oer. Og så er de blevet bedre til at bruge digitale 
hjælpemidler«, siger Tine Vilendal.

Alle kan være med
Tine Vilendal mener, at lærere på alle klassetrin 
kan få noget ud af at bruge spillet i undervis-
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www.folkekirkensskoletjeneste.dk

- teser, tro og tvivl
Nyt undervisningsprojekt 
om Reformationen
efterår 2017

•	 Lær	om	Reformationen	på	en	ny	måde
•	 Til	5.	og	6.	klassetrin	
•	 5	korte	tegnefilm	
•	 Ny	rap	af	Per	Vers
•	 Gratis	deltagelse!	
•	 Tilmelding	og	mere	information	hos	de	

lokale	folkekirkelige	skoletjenester

DANMARKS LÆRERFORENING 

Nordisk Pensionisttræf 2017 afholdes i år på 
Hotell Fars Hatt i Kungälv ved Gøteborg, 
Sverige, i dagene 12.-16. juni 2017 

Hvem kan optages? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt disses ægtefæller/ 
samlevere. 

Træffet byder bl.a. på: 
• Et besøg i Kungävls kirke
• Nordiska Akvarellmuseet og Sillmuseet
• En sejltur i skärgåden med M/S Carl Mikael
Besøg på Tjolöholms slott

Priser for Pensionisttræf 2017 
Enkeltværelse pr. person kr. 6.700,- 
Dobbeltværelse pr. person kr. 5.900,- 

Prisen dækker indkvartering og selve træffet 
med udflugter og måltider. Drikkevarer og 
transport til Hotell Fars Hatt er for egen 
regning. 

Danmarks Lærerforening yder et tilskud på kr. 
1.400,- pr. medlem til de første 25 deltagende 
medlemmer. Tilskuddet er ikke fratrukket den 
anførte pris.. 

Tilmelding via www.dlf.org  - Medlem- 
Foreningens kurser og uddannelser – 
medlemmer senest den 15. marts 2017 

NORDISK  
PENSIONISTTRÆF 2017 
12.-16. juni 2017 ved Gøteborg 

Nordisk Pensionisttræf 2017 - AAPro_DC.indd   2 25/01/17   10.53

L Æ S E R R E J S E Læs udførligt program på:
folkeskolen.dk 

Duftende krydderier, vandring i Atlasbjergene, cykeltur gennem 
ørkenoaser, marokkanske specialiteter og 1001 nats eventyr i  
Marrakesh – læserrejse med fagbladet Folkeskolen – otte dage.

Oaser af daddelpalmer med ældgamle, smuld-
rende kasbahs under Atlasbjergenes snedæk-
kede tinder. Gyldne solnedgange og ørken, så 
langt øjet rækker. Duften af kanel og brændte 
mandler i Marrakeshs basargader. 

På denne skønne påsketur til Marokko besøger 
vi oasebyer, vandrer i smukke landskaber, besøger 
et privat hjem og mister orienteringen for en stund 
i Marrakeshs vidunderlige virvar af gadegøgl, ekso-
tiske smage og dufte og hemmelighedsfulde gy-
der. Vi besøger også en skole og bliver klogere på, 
hvordan skolesystemet fungerer i Marokko.

Vi rejser i en lille gruppe, så vi sikrer, at alle 
får mest muligt ud af rejsen. Der er desuden 
lagt op til fællesskab og hygge, og rejsen er 
også meget velegnet for dig, der rejser alene.

Rejsen henvender sig til alle i almindelig god 
fysisk form. Du skal ikke selv bære på bagage 
under vandreturen, og vi går i et stille og roligt 
tempo. Du kan også vælge at springe vandringen 
over og slappe af på hotellet i stedet.

  Afrejse: Den 8.-15. april 2017 – otte dage.
  Lille gruppe: 10-16 deltagere.
  Pris: 12.900 kroner (tillæg for enkeltværelse 

890 kroner).
  Med i prisen: Direkte fly København-Marra-

kesh tur/retur, helpension, alle udflugter, mad-
lavningsdemo med mere.

  Pris og info: Karavane Rejser,  
www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

MAROKKO I PÅSKEN 2017

Rejsen byder på stemningsfulde ørkenlandsbyer.

Marrakeshs basargader bugner af smukke lanterner,  
tæpper og keramik.

Med Marokko-kender Morten Nøhr Laursen
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A N M E L D E L S E R

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

 

»… jeg har bidt 
mig ærgerligt 
i underlæben 
og sukket høj-
lydt. Jeg har 
virkelig været 
irriteret – for 
hvor er det 
da tosset, at 
jeg ikke har 
læst denne 
inspirerende, 
relevante og 
direkte anven-
delige bog før 
nu«.
Lotte Svane Strange 
Petersen i anmeldel-
sen af »Styrk spro-
get, styrk læringen«. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/600759.

n  Inklusion, klasseledelse, pædagogik, undervisning

Inkluderende klasseledelse

Brugbar analyseramme  
til inkluderende  
klasseledelse

○   ANMELDT AF:  HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Nogle gange er det rart, at man ikke behøver at læse sig til alting. Det kan 
for eksempel være, at man sætter sig ned og ser de her fire 15 minutter 
lange film om inkluderende klasseledelse.  Filmene er en konkretisering af 
Molbæks viden om inklusion og klasseledelse. Vi ser i de fire film, hvad det 
er, Mette Molbæk gør, når hun tager ud på skoler og viser, hvordan ana-
lyserammen kan bruges som et hjælperedskab til at udvikle inkluderende 
klasseledelse.

Der er en film til hver af de fire dimensioner, som analyserammen er 
delt op i: en rammesættende, en relationel, en didaktisk og en organisa-
torisk dimension. Det er dejligt at se eksempler på dygtige og engage-
rede folkeskolelærere, og derfor bør denne film vises på alle landets læ-
rerseminarier, fordi disse rollemodeller kan være med til at øge trygheden 
for lærerstuderende, der skal ud og prøve kræfter med en stresset sko-
lehverdag. Den sidste af de fire film har fokus på organisation, og her er 
der et interview med en meget empatisk skoleleder, der fortæller, at hun 
er blevet bedre til at stille spørgsmål end til at give svar. Hun fortæller 
også, at hun siger til sine medarbejdere, at de skal fokusere på det, som 
de er gode til, og være mindre fokuserede på det, som ikke går så godt.

Det med den ligeværdige samtale fører så videre til en af de andre 
film, der handler om den relationelle dimension, hvor der er en erfaren 
lærer, der fortæller, at man skal give sig god tid til at lytte til, hvad der 
bliver sagt blandt eleverne. Det er nøglen til enhver konflikthåndtering, 
at alle bliver hørt, og at alle svar er lige gode. Hold da op! Sådan en lærer 
ville jeg gerne have haft, da jeg selv gik i skole i 1970’erne. Dejligt at der 
er kommet nye didaktiske øjne på undervisning og læring.

De fire film er gratis, og det er muligt at downloade en pdf-fil om fil-
mene. Herved er det blot at give linket videre til jer, så I alle har mulighed 
for at blive inspireret til en inkluderende skolepraksis. 

•   Gratis. Filmene findes på http://www.
filmkompagniet.dk/inklusion-i-klassen-
forskning-og-praksis/

•   Filmkompagniet

Styr på  
afgangsprøverne
De nærmer sig så småt, årets afgangs-
prøver. Hvis du er i tvivl om reglerne 
for afholdelsen, er der hjælp at hente i 
»Prøvebekendtgørelsen med kommen-
tarer«, som netop er udkommet på for-
laget Dafolo. Den suppleres af en hjem-
meside med oversigter og skabeloner, 
der kan bruges i skolens arbejde med 
afgangsprøver.

»Prøvebekendtgørelsen med kom-
mentarer« er skrevet af Signe Holm-
Larsen og Niels Plischewski. Den er 
132 sider lang og koster 310 kroner.

»Ignora er en af de bedste litterære 
figurer, der har set dagens lys i en 
selvlæsningsserie til 2.-3. klasse«, 
mente vores anmelder. Læs hele an-
meldelsen på folkeskolen.dk/21179.

Frøken Ignora kan  
man ikke ignorere
… skrev Folkeskolens anmelder om let-
læsningsserien om frøken Ignora helt 
tilbage i 2003. Forfatteren har det vist 
på samme måde, for nu er bog nummer 
21, 22 og 23 udkommet, hvor den rød-
hårede heltinde blandt andet forholder 
sig til døden og præstationsangst.

Bøgerne »Frøken Ignora glemmer 
det hele«, »Frøken Ignora og døden« og 
»Frøken Ignora vil være den bedste« er 
skrevet af Katrine Marie Guldager, il-
lustreret af Charlotte Pardis, udgivet 
på forlaget Alinea og koster 125 kroner 
stykket.

Mette Molbæk har fået produceret fire film, der konkre-
tiserer, hvad inkluderende klasseledelse kan bruges til. 
Og det er ikke så ringe endda.
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○   ANMELDT AF:  ALICE BUCHHAVE NØRLEM

Folkeeventyret er en uomgåelig genre i danskundervisningen, 
men det er også en lidt for tryg havn at sejle ud fra, så da jeg 
modtog denne lille bog i anmelderboksen, var forventningerne 
til den store inspirationskilde til at overse.

Så meget desto mere er der grund til at fremhæve den lille 
bogs kvaliteter. »Fortryllet af folkeeventyr« indeholder små 
60 siders lærebogsstof og omkring 40 sider med udvalgte 
folkeeventyr. De seks kapitler med teoretisk indhold er bygget 
over samme struktur. De indledes med læringsmål, formule-
ret stramt og kort, og afsluttes med forslag til, hvordan man 
kan tjekke, at læringsmålene er nået. »Tjek ud«-øvelserne er 
varierede, kreative og lette at udføre. Man kan mageligt vælge 
og vrage og bytte rundt på ideerne og overføre dem til andre 
kommende emner i danskundervisningen.

Balancen mellem indlæring af begreber og diskussion i 

klassen er god. Der er fokus på det faglige stof, så diskussio-
nerne begrænser sig til førvidenøvelser, der fremmer indlæ-
ringen.

Indholdet i kapitlerne er klassisk. Her er ikke ny banebry-
dende folkeeventyrsforskning, men solide gennemgange af 
velkendt stof. Men indpakningen er god. Gennemgangene af 
modeller og temaer er overskuelige og systematiske, så de er 
lette at anvende for eleverne. Jeg glæder mig særligt over et 
lille afsnit om det samfund, folkeeventyret er udsprunget af. 
Måske skyldes det en personlig faible for den materialistiske 
litteraturlæsning – men herligt er det, at der også er blevet 
plads til den vinkel på arbejdet med folkeeventyr.

»Fortryllet af folkeeventyr« er let tilgængelig for lærere 
og elever, let at anvende, begavet disponeret. What’s not to 
like? 

n  Dansk, udskoling, undervisning

Fortryllende  
enkelhed

Fortryllet af  
folkeeventyr

Brugbar analyseramme  
til inkluderende  
klasseledelse

•   Kristine Bratberg Viffeldt, 
Kristine Traun-Terkelsen

•   198,75 kroner
•   102 sider
•   Dansklærerforeningen

»Fortryllet af folkeeventyr« er en lille perle. Den er som en velkogt tomatsauce  
– tillavet af enkle ingredienser, gennemarbejdet og kogt ind, så alle elementerne 
kommer til deres fulde ret uden overflødigt fyld.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 04: Mandag den 13. februar 2017 kl. 12
Nummer 05: Mandag den 27. februar 2017 kl. 12
Nummer 06: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 12

mindeord

Lisbeth Møller Madsen 
Det er med stor sorg, 
at vi har mistet skolens 
engelskfaglige fyrtårn, 
Lisbeth Møller Madsen.
For fem år siden var 
vi så heldige, at Lis-
beth blev vores kollega 
på Sct. Hans Skole I 
Odense.
Lisbeth kom til skolen, 
netop som skolens in-
ternationale profilspor 
skulle sættes i søen, og 
med hendes ukuelige 
vilje, smittende positive 
indstilling og store viden 
inden for internationalt 
arbejde i udskolingen 
blev skolens nye dimen-
sion fra start en stor 
succes. Lisbeth formå-
ede med sin store kær-
lighed til engelskfaget 
at favne alle 38 elever. 
Hun var nytænkende, 
kreativ og ikke bange 
for at prøve nyt inden 
for alle engelskfagets 
rammer. Skolens yng-
ste engelskelever nød 
godt af projekt »English 
House«, hvor Lisbeth 
som både igangsæt-
ter og senere tovholder 
skabte et kreativt rum 
for en aktiv sproglæring.
Som kollega og samar-
bejdspartner var Lisbeth 
et varmt menneske med 
en altid positiv tilgang 
til opgaver og udfordrin-
ger. Lisbeth medbragte 
æbler fra haven, hjem-
mebagt kage og småka-

ger … jo, fællesskabet lå 
hende meget på sinde, 
og hun havde øje for at 
spotte, når en kollega 
havde brug for et op-
muntrende ord.
Æret være hendes minde

Lærerne på  
Sct. Hans Skole

personalia

Ny praktikant på  
Folkeskolen 
Hvad betyder Pisa-
ranglister, hvis vi i vores 
stræben mod toppen 
glemmer kreativiteten? 
Folkeskolens nye prak-
tikant Mikkel Medom 
vil skrive historier om 
lærere, der tænker uden 
om facit.
»Jeg synes, karakterræ-
set har skabt en fabriks-
kultur i folkeskolen. Og 
selvom dannelse ikke er 
brugbart på papiret, er 
der nogle, der går alter-
native veje. Dem vil jeg 
skrive om«, siger Mikkel 
Medom, der skal være 
på redaktionen i et år. 

Mikkel Medom er 24 år, 
har studeret både an-
vendt filosofi og politik 
og administration. Da 
han startede på journa-
listhøjskolen i Aarhus, 
var det i erkendelsen 
af, at han elsker mødet 
med rigtige mennesker. 
Mikkel Medom afløser 
Cathrine Bangild, der 1. 
februar tog fat i sidste 
del af sin praktikperiode 
hos Dansk Mode og 
Tekstil. 

Medlemmer må ikke søge job hos A2B 

Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes 
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod 

sprogcentervirksomheden A2B.  
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra  

1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig  
ansætte ved A2B’s sprogcentre.

Blokaden iværksættes, da det efter gentagne  
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overens-

komst med A2B for så vidt angår undervisning på 
A2B’s sprogcentre.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af  
Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste 

retten til senere at blive medlem af  
Danmarks Lærerforening.

BLOKADE mod A2B’s  
sprogcentervirksomhed

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6
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N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE
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Redaktionen anbefaleR også side 42:
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Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6
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BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:
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11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4
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PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER
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God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:
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Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 23. februar

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

Foto: Emilie Palm Olesen
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To rejselærere til danskundervisning i Island i 
skoleåret 2017/2018 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog 
som linjefag. De pågældende må have aktuel undervisnings-
erfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst 
med dansk fra 5. klasse og opefter, samt være fortrolig med 
moderne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skrift-

lige færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdom-
strinnet.

• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige 
og pædagogiske muligheder.

• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i 
grundskolen og på ungdomstrinnet.

• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med is-
landske dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige 
fakultet ved Islands Universitet og skolekontorerne.

• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning 
og brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i 
grundskolen.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten 
af august 2017 til midten af juni 2018.

 Ansættelse sker som frikøb for et helt skoleår. Løn efter ind-
placering i grundskolen.

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele skole-
året. Der ydes et månedligt tillæg på 5.500 kr. i 10 måneder 
til dækning af merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften 
til bolig og transport i forbindelse med rejse-lærervirksom-
heden.

Der er fri ud- og hjemrejse.

Ansøgningsfrist og kontaktpersoner
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via 
stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job/
ledige-stillinger. Ansøgning skal være modtaget i Undervis-
ningsministeriet senest mandag den 20. marts 2017. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 3. - 4. april 2017.

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/is-
land eller ved henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou 
Brønner Andersen på tlf. 3392 5304 (træffes ikke i perioden fra 
den 23. februar til den 13. marts) eller pr. e-mail til peand6@
stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 eller 
på e-mail: michael@hi.is. 

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelse af 
danskundervisningen i Island.

Send din ansøgning og læs mere om ministeriet på uvm.dk/job

 Lærerstillinger 
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 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Centrale elementer i designlinien

Logo

Aabenraa Kommunes logo består af byvåben og
logotypen “Aabenraa Kommune”. Navnetrækket
er altid placeret til venstre for byvåbenet. Logoet
er en samlet enhed, som skal anvendes i den
form, som det fremstår. Ved skalering af logo
skal proportionerne bevares. Indbyrdes place-
ring af elementer må ikke ændres. 

For at sikre logoets suverænitet er der givet en
bestemt respektafstand omkring logo, hvor
andre elementer ikke må forekomme. Respekt-
afstanden svarer til minimum 50% af højden på
byvåben. Logo må som hovedregel kun place-
res på hvid baggrund.

Byvåben

Aabenraa Kommunes byvåben består af 3
makreller adskilt af 3 bølger. 

Buen

Buen går til kant på begge sider. I designet placeres Buen halvdelen af dens højde (højre side af Buen) fra bunden. 
Når buen skaleres, bibeholdes proportioner i både højde og bredde. Buen placeres altid vandret. Buen skal altid præ-
senteres i hel figur. Der må ikke bruges udsnit af Buen.

Det hvide område under Buen er en vigtig del af det grafiske udtryk. 
Buen må ikke placeres i bunden uden det hvide område.

Tekst, fotos eller anden form for grafik må ikke placeres i, ovenpå eller under Buen.
Buen må som hovedregel kun placeres på hvid baggrund.

Buen findes i en blå og en lyseblå variant. 
Der gælder særlige regler for brug af de to varianter. 
Se mere i afsnittet om prioritering af de grafiske elementer.

6

Den 18. januar igangsatte Aabenraa Kommune pro-
jektet; ”Den gode skole” med en konference for 1000 
medarbejdere fra kommunens folkeskoler, skolebesty-
relsesmedlemmer, præster, menighedsrådsmedlemmer 
og politikere. Formålet med projektet er at initiere og 
fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i 
Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skol-
ernes brede dannelse- og uddannelsesopdrag. Det 
lyder gammeldags og måske derfor er det så progressivt. 

Udviklingen i Aabenraa er i dag synlig på nationalt 
niveau. Et af de tydeligste eksempler er udrulningen 
af VISKO – datadrevet læring. Her er det ikke alene 
de nationale test, der er i fokus, men et meget mere 
bredspektret datasæt, hvor fokus er progression. 
Et andet eksempel er de strukturer omkring profes-
sionelle læringsfællesskaber, der er rullet ud blandt 
ledere og medarbejdere. 

Og basis er i orden. Der er styr på økonomien, et 
rigtig godt samspil med et engageret politisk udvalg, 
medarbejderne er glade for at tage på arbejde, og 

samspillet med de faglige organisationer er solidt og 
tillidsfuldt. 

Endelig er der et stærkt udviklingsdrive imellem afde-
lingerne i forvaltningen. Der arbejdes intensivt på at 
spænde net ud imellem søjlerne med fokus på det, vi 
er her for – børnene – og ikke alene de dagsordener, 
de enkelte chefer gerne vil vægte. 

Vi har mange forhåbninger til vores nye skolechef – 
du skal være dygtig og et ordentligt menneske ved 
siden af – men vi er også realistiske. En af de måder 
du er dygtig på, er, at du kender dine egne begræns-
ninger og at du indrømmer, når du tager fejl. For fejl 
laver vi alle, især når vi betræder nye stier; men det er 
måden, man lærer af dem på, der betyder noget.

Stillingen besættes efter konkret forhandling i hen-
hold til chefl ønsaftalen, med et samlet lønniveau, der 
i udgangspunktet ligger omkring 700.000 kr. om året. 
Dertil kommer pension.

CHEF TIL DEN GODE SKOLE
AABENRAA KOMMUNE SØGER NY SKOLECHEF

 ■ Yderligere oplysninger Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør 
Chriss Mailandt-Poulsen, tlf. 2899 3212. Læs mere i den uddybende job- og personprofi l 
på www.lundgaard-konsulenterne.dk og www.aabenraa.dk 

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er 
modtaget senest den 3. marts 2017 klokken 8.30.
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JOB & KARRIERE

  Se flere stillinger

Lederskab

»Som leder kan man ikke  
snakke toldfrit«
På kurser for nye skoleledere oplever konsulent Dorrit Bamberger, at især fire ændringer ved skiftet til leder 
kræver tilvænning for kursisterne. 62-årig nybagt viceskoleleder siger: »Som at være nyforelsket«.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Der snakkes ofte om det praksischok, der op-
står, når man fra læreruddannelsen rammer 
virkeligheden ude i skolerne. Men også hvis 
man senere tager springet videre fra lærer til 
skoleleder, byder det første år på en markant 
anden dagligdag, end man er vant til.

Skolelederforeningen holder hvert forår 
kurser for nye skoleledere, og her oplever 
konsulent Dorrit Bamberger, at mange kur-
sister bemærker ændringen ved at gå fra at 
være en del af et stort lærerfællesskab til at 
være lidt alene på toppen.

»Man mister retten til toldfrit at kunne 
sige, hvad man tænker. Man kan ikke tage le-
derkasketten af igen, når man først har taget 
den på«, siger hun.

Derudover er mange nye ledere, ifølge 
Dorrit Bamberger, overraskede over arbejds-
mængden. Især de viceskoleledere, som 
stadig har undervisning, der lægger beslag 
på fleksibiliteten — noget, som nye ledere 
ellers fremhæver som en af de store positive 
ændringer ved at gå fra klasseværelset til 
kontoret.

Resultater gennem andre
Når man ikke længere står ved tavlen, er man 
heller ikke længere direkte ansvarlig for, at 
eleverne lykkes. Det er en tredje ændring, 
mange nye ledere skal vænne sig til.

»Selvfølgelig kan man klappe sig selv på 
skulderen, når undervisningen lykkes, fordi 
man er overordnet ansvarlig, men det kan 
være svært at vænne sig til så at sige at ud-
øve sin gerning gennem andre«, siger Dorrit 
Bamberger.

Endelig oplever mange det 
som en udfordring at gå fra at 
være en superkompetent lærer 
til i starten ikke at vide noget. 

»Især hvis man skifter skole. 
Så kan man i starten ikke en-
gang svare på, hvor blyanterne 
ligger«, siger Dorrit Bamberger.

Ny viceskoleleder: Vær dig selv
En af de lærere, der i dette 
skoleår har taget springet til 
leder, er 62-årige Uffe Junker. 
Siden august har han været 
viceskoleleder og skolefritids-
ordningsleder på Møllebak-
keskolen i Nykøbing Falster. 

Inden da var han lærer 
i mere end 30 år på 
Sydfalster Skole, hvor 
han også et par gange 
var konstitueret 
viceskoleleder.

»Når man har 
været så længe på 

en skole, bliver det som et ægteskab. Trygt og 
godt, men måske også lidt kedeligt. I maj blev 
jeg lånt ud til Møllebakkeskolen, og det var 
som at blive forelsket igen«, siger han.

Uffe Junker har dog mærket, at han nu 
ikke længere er en del af en lærergruppe, 
men gør meget ud af at opsøge de uformelle 
fællesskaber med personalet.

»Jeg insisterer på at finde tiden til at gå 
ned i lærernes forberedelseslokale og snakke 
uformelt og har også været primus motor på 
at få så mange som muligt fra både ledelse og 
lærergruppen til at spise frokost i personale-
rummet, fordi der havde bredt sig en kultur, 
hvor man spiste hver for sig ved sin compu-
ter«, fortæller han.

Hans bedste råd til nye skoleledere er kort 
og godt: Vær dig selv.

»Så ved personalet, hvor de har dig, og 
så bliver det også nemmere at have lederka-
sketten på til alle tider. Man skal naturligvis 
tænke sig om, men personalet er gode til at 
italesætte, at nu laver vi noget socialt lørdag 
aften, men på mandag er det dig, der bestem-
mer igen«, siger Uffe Junker.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Nogle af de største omvæltninger ved at tage 
springet fra lærer til leder:
•  Man går fra et stort til et lille fællesskab, og 

man kan ikke længere tale uformelt. Lederka-
sketten kan ikke tages af.

•  Arbejdsmængden – især hvis man som ny vi-
ceskoleleder stadig har undervisning.

•  Man er ikke længere direkte ansvarlig for, at 
eleverne lykkes.

•  Som lærer er man kompetent – som helt ny 
leder er der mange ting, man ikke har styr på.

Fire udfordringer
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 Lærerstillinger  Lederstillinger 

SØG PÅ ODENSE.DK/JOB

SKOLELEDER TIL 
PROVSTEGÅRDSKOLEN
Vi er beliggende i Bolbro i et blandet kvarter med dejlige 
udeområder og kort afstand til skov, grønne områder og 
mange idrætsfaciliteter. Skolen har 660 elever og 75 med-
arbejdere.

Provstegårdskolen er kendetegnet ved en åbenhjertig 
tone, god atmosfære og et stærkt sammenhold om kerne-
opgaven, og skolens medarbejdere værner om og er 
stolte af den høje faglighed. Skolen er bygget op omkring 
velfungerende børne- og ungemiljøer. Udover skolens 
almene del har vi modtageklasser, elitesportsklasser og 
sygehusundervisning tilknyttet skolen.

Se det fulde opslag på odense.dk/job

Der er ansøgningsfrist den 19. februar 2017

– et lidt bedre liv

7249 6000
www.gribskov.dk

Du skal være med til at understøtte Gribskolens skoleudvikling, faglig 
vejledning og evaluering samt understøtte samarbejdet mellem 
folkebiblioteket og skolen. BLIK er udover at være folkebibliotek også 
PLC for Gribskolen.

Vi forventer, at du er uddannet lærer og vi tilbyder et job, hvor du bliver 
en del af et team med en høj faglighed, og hvor du får rig mulighed for 
at anvende dine kompetencer og videreudvikle disse.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på www.gribskov.dk

Ansøgningsfrist den 1. marts 2017.

Vejleder til Pædagogisk 
Læringscenter
Vil du være med til at udvikle BLIK - Græsted  
Bibliotek som et videncenter med fokus på læring?

Vores forventninger er
• du er en dedikeret lærer, der kan lide at motivere dine elever
• du har lyst til at arbejde med og inspireres af synlig læring
• du har lyst til at blive udfordret og udvikle din undervisning

 

Ansøgningsfrist: 21. februar.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på 
skanderborg.dk

 

Lærer til Højboskolen
Vi søger en ny ambitiøs kollega med 
linjefag i tysk og matematik

Har du musik i blodet, og har du lyst til at undervise børn 
og unge i kirke og kristendom? Så har vi en stilling for dig 

Vi søger en åben og imødekommende Kirke- og kulturmedarbej-
der til at stå for kirkens kontakt med børn og unge bl.a. i form af 
babysalmesang, juniorkonfirmander og deltagelse ved kirkens 
børne- og familiegudstjenester. Ved siden af børneungearbejdet 
kommer du også til at have ansvar for kirkens ældrecafé, ligesom 
du i samarbejde med kirkens præster og organist vil blive inddra-
get i kirkens øvrige arbejde. 

Det er vigtigt, at du har en god forståelse for kristendommen og 
kender din bibelhistorie, så du kan formidle det kristne budskab 
troværdigt, og at du kan samarbejde på kryds af teologiske og 
holdningsmæssige forskelle.  

Stillingen er på 28 timer pr. uge, men har du uddannelse som 
organist / kirkemusiker kan stillingen forøges indtil 37 timer pr. 
uge efter aftale med menighedsrådet. 

Se det fulde opslag på kirkens hjemmeside: www.sctmarie.dk 

Ansøgningsfrist: 10. marts 2017 kl. 12. 

Musikalsk Kirke- og Kulturmedarbejder 
søges 

 Øvrige job 
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 Lederstillinger 

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Se det fulde stillingsopslag 

samt job- og kravprofil på

www.frederikssund.dk

Frederikssund Kommune søger en 

skoleleder til Ådalens skole , der kan 

skabe grobund for gode faglige 

resultater, skabe læringsfællesskaber  

og som er en kapacitet indenfor 

inklusion. En skoleleder der trives 

med strategisk ledelse og evner at 

skabe følgeskab.

Vi tilbyder en mulighed for at 

fokusere på strategisk ledelse og 

videreudvikling af en velfungerende 

skole og ledelse af et rigtig godt 

ledelsesteam. Og vi tilbyder ledelse 

af en spændende skole præget af et 

godt fagligt miljø, gode faglige 

resultater og nytænkning.

Ledelseserfaring og indgående kend- 

skab til ledelse og udvikling i skole- 

verdenen samt erfaring med special- 

området og inklusion vægtes højt.

Ansøgningsfrist
28. februar 2017 kl. 12.00.

Skoleleder  
til Ådalens skole
  

PPR Frederiksberg, 2000 Frederiksberg

2 psykologer til PPR Frederiksberg

§ Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2017

Kvik-nr. 40571074

Københavns Universitet, 1165 København K

Faglærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. feb. 2017

Kvik-nr. 40570000

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Indskolingslærer – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2017

Kvik-nr. 40752454

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Dansklærer til indskoling og mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 40735030

Sportsefterskolen Sine, 6240 Løgumkloster

Sportsefterskolen Sine søger danselærer

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2017

Kvik-nr. 40743865

Helms Skole, 4220 Korsør

Skoleleder søges til Helms Skole i Korsør

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2017

Kvik-nr. 40870785

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Barselsvikarer

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2017

Kvik-nr. 40897318
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Gerbrandskolen, 2300 København S

Lærere til Gerbrandskolen (barselsvikarer)

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2017

Kvik-nr. 40895917

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Genopslag: Afdelingsleder på SCR Komm.

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2017

Kvik-nr. 41050773

10. klassecentret Grindsted, 7200 Grindsted

Barselsvikar pædagog 10+, Grindsted

§ Ansøgningsfristen er den 12. feb. 2017

Kvik-nr. 41060879

10. klassecentret Grindsted, 7200 Grindsted

Speciallærervikar til 10.-klassecenter

§ Ansøgningsfristen er den 12. feb. 2017

Kvik-nr. 41060894

Sct. Albani Skole, 5000 Odense C

Viceskoleleder til Sct. Albani Skole

§ Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2017

Kvik-nr. 40861681

Niels Ebbesen Skolen, 8660 Skanderborg

Skoleleder til Niels Ebbesen Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2017

Kvik-nr. 41184977

Vanløse Skole, 2720 Vanløse

Administrativ leder til Damhusengens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2017

Kvik-nr. 41212209

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Kommune Kujalleq – Grønland søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2017

Kvik-nr. 41265868

BLIK - Græsted Bibliotek, 3230 Græsted

Vejleder til Pædagogisk Læringscenter

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2017

Kvik-nr. 41306719

Sct. Marie Kirke, 6400 Sønderborg

Kirke- og kulturmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2017

Kvik-nr. 41324241

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Er du til stærkt teamsamarbejde?

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2017

Kvik-nr. 41489744

Vordingborg Kommune, PPR og Forebyggelse, 4760 Vordingborg

Leder PPR, Vordingborg

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2017

Kvik-nr. 41490149

Lundtofte Skole, 2800 Kgs. Lyngby

Barselsvikar til specialtilbud pr. 1. marts

§ Ansøgningsfristen er den 22. feb. 2017

Kvik-nr. 41480856

Fjordlandskolen, Afd. Skuldelev, 4050 Skibby

LKT og dansklærer til Fjordlandsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2017

Kvik-nr. 41527588

Ankestyrelsen, 1060 København K

Pædagogisk fagkonsulent (AC-fuldmægtig)

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2017

Kvik-nr. 41576644

Højboskolen, 8362 Hørning

Lærer til Højboskolen, Skanderborg Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2017

Kvik-nr. 41572091

Provstegårdskolen, 5200 Odense V

Skoleleder til Provstegården

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2017

Kvik-nr. 41573559

Søgårdsskolen, 2820 Gentofte

Familiebehandler til Søgårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2017

Kvik-nr. 41579703
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Fugletræk i Nat.
park Vadehavet
Lej en bevaringsværdig, 
restaureret marskgård og 
oplev ro, fred og natur.
Telefon: 25305891, 21416151 
www.marskgaard.dk

60m2 5sal vis a vis 
Lyngby station
Lejlighed i fin stand me-
get lys til leje 1 år.
Køkken-stue, værelse, 
badekar, altan
7500 kr mdr for alt und-
tagen el
Telefon: 23720012

Sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for 
fritidsaktiviteter udlejes. 
6 sovepladser.
Telefon: 56820399 / 
31506048 

Feriehus nær 
Mariannelund i Småland
Komfortabelt feriehus 
på 108 kvm nær Astrid 
Lindgrens Verden til leje. 
Perfekt udgangspunkt for 
ture i Smålands
Telefon: 25212812 
www.vallnas.dk

Typisk italiensk 
villa i Toscana
8 pers. Kr. 3.800 pr. uge 
alt. incl. Ledige uger i 
sommerferien! torden-
sild@mail.dk www.una-
piccolapausa.dk
Telefon: 27120197 
www.unapiccolapausa.dk

Fur: Sommerhus 
- 1 række
Egen strandgrund - 10 
m til vandkanten. 6 pers.  
3995 kr pr uge. tilbage 
uge: 31, 33, 34, 35, 37, 
23, 24, 25, 26
Telefon: 53972389

Fyrpasserens 
villa i Skagen
Smukt hus centralt be-
liggende i Skagen ca. 
300 m til stranden. 
www.fyrpasserens-
villa.dk 61781041 el. 
40427853.
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Dobbelthus Provence 
med pool v. Mt. Ventoux
Hvert hus 4/5 pers. roligt 
belig. al komfort, stort 
friareal v. pool, terrasse, 
gril, lukket parkering, 2 
sovevær
Telefon: 0033626760658 
cadefrene.free.fr

Sydspanien. Gualchos.
Udsigt over Middelhavet.
Nyrenoveret byhus i Gual-
chos - 3 etager. m. patio 
og 2 terrasser. 125 m2. 
550€ pr uge
Telefon: +45 23 42 83 67 
www.gualchoshus.dk

Vinter-, påske- eller 
sommerferie ved Nyk. Sj
105 m2 fritidshus m. 
8 sengepl. Opvaske- + 
vaskemask. Skøn natur. 
Godt fiskevand. Tæt på 
svømmehal og golfbane.
Telefon: 51822230

Feriehus nær 
Skagen udlejes
Ugeophold  i vinterfe-
rie og påskeferie DKK 
3.200,-. Ugeophold 
sommeren 2017 DKK 
4.200. 110 m2.
Telefon: 23352196 
www.rekreata.dk

Sommerhus, 
Tengslemark Lyng, 
Gudmindrup
Sommerhus ved det 
smukke Odsherred ved 
Sejerøbugten
Telefon: 26194713 
https://sommerhustengsle-
mark.wordpress.com/

Provencehus med 
udsigt til Middelhavet
Dejligt hus med pool, 
terrasse og garage. Max 
8 Personer. Udlejes i La 
Londe, der er en havneby. 
Pris fra 3.100,...
Telefon: 22364530 
www.123hjemmeside.dk/
provencehus

Fanø - Sommerhus ved 
Nationalpark Vadehavet
Sommerhus 60 m2, 6 
sovepladser fordelt på 
3 rum.
Beliggende Rindby 
Strand. 700 til strand og 
indkøb.
Telefon: 21272062

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Ida Holst Skole, 5700 Svendborg

Børnehaveklasselærer/børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2017

Kvik-nr. 41684933

Buskelundskolen, 8600 Silkeborg

Skoleleder til Buskelundskolen i Silkeborg

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2017

Kvik-nr. 41571356

Ådalens Skole, afd. Nord, 3600 Frederikssund

Skoleleder til Ådalens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2017

Kvik-nr. 41580416

Aabenraa Kommune, 6200 Aabenraa

Aabenraa Kommune søger ny skolechef

§ Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2017

Kvik-nr. 41580752

Sankt Helene Skole, 3210 Vejby

Skoleleder til Sankt Helene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 41587949

Islands Pædagogiske Universitetsskole, 105 Reykjavík, Island

To rejselærere til danskundervisning i Island

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2017

Kvik-nr. 41576648

Kirstine Seligmanns Skole, 7100 Vejle

Brænder du for at undervise?

§ Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2017

Kvik-nr. 41660256

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Ambitiøse matematik- og sciencelærere

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2017

Kvik-nr. 41685298

Gilbjergskolen, 3250 Gilleje

Skoleleder Gilbjergskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 41687353
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rubrikannoncer

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk Kombiner skolerejsen i London med spændende 
programmuligheder - fx:
- Besøg “The Crystal” (bygning med interaktiv læring
  om fremtidens sundhed, energikilder og bygninger)
- Vær aktiv i og omkring Den Olympiske By

Ring på 8020 8870 og få et tilbud til din gruppe!

Christian Skadkjær

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

SKOLEREJSE TIL LONDON
5 DAGE / 4 NÆTTER
FRA KUN 1.498,-/PERS.

 Heine Pedersen

Prisen inkluderer:
• Flyrejse tur/retur
• Indkvartering i flersengsværelser
• Morgenmad

BLIV KLOG PÅ LONDON

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

Tomt  
kateder?

Lærerjob.dk er blevet redesignet i ny, lækker,  
mobilvenlig udgave. 

Med et HotJob kan du sikre, at din stillingsannonce 
får plads på forsiden. 

Få lærerjobbet på 
forsiden af grund-
skolens førende 
jobsite.

Kateder-bytte? 
Eller en skoleleder  
i maven? Vi har også ét til dig. 

1.000-vis af  
lærere har fundet 
drømmejobbet 
på lærerjob.dk

Lærerjob.dk er blevet redesignet i ny, lækker, mobilvenlig udgave. 

Gå på opdagelse og gem din søgning som jobagent. Så får du besked, 
når der kommer nye job, der matcher dine ønsker.

Samlet annoncer.indd   1 10/01/17   15.27
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 4  6. februar 13. februar 23. februar
Folkeskolen nr. 5  20. februar 27. februar 9. marts
Folkeskolen nr. 6  7. marts 14. marts 23. marts
Folkeskolen nr. 7  21. marts 28. marts 6. april

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

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.

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Tatiana Shnyreva, chefsekretær 
(vikar), tat@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør, hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2016 er  
145.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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Forsidefoto: Simon Jeppesen
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

Blandt de 16 elever i Aarhus-klasse  
har fire autisme. Læs om  
inklusionsmetoden Nest.

L Æ S  T E M A  S I D E  6

HER GÅR ALLE
I SPECIALKLASSE

100
DAGE I SKOLE 
BØR FEJRES
L Æ S  L Æ R E R  T I L  L Æ R E R  S I D E  1 2

PENSIONISTER I SKOLE GIVER ELEVER TRYGHED 

HJÆLP TIL BØRN
AF MISBRUGERE

L Æ S  S I D E  2 8
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

SÅ KAN DE LÆRER DET / 119

FOR KORTE NYHEDER

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

Medborgere, som ud fra en aldersmæssig vurdering kan 
kategoriseres som børn, er langt hen ad vejen at betragte 
som krævende og besværlige. Sådan lyder konklusionen 
på en netop offentliggjort rapport, der over en periode har 
undersøgt et antal børn. »Vi har foretaget en række test og 
undersøgelser«, fortæller en af forskerne bag projektet, »og 
det dominerende billede er, at børn helt overordnet betrag-
tet er superirriterende«. 
     Der er flere faktorer, der får forskerne til at drage kon-
klusionen. »De har slet ikke de samme kompetencer, som 
voksne har«, lyder det i rapporten. »De kan ikke sidde stille, 
når man holder møder. De får hele tiden lyst til at lave andre 
ting end dem, man lige har bedt dem 
om. De får ustandseligt mær-
kelige, irrelevante ideer, og 
samtidig er der utroligt 
mange ting, de bare 
ikke ved«, forklarer 
forskeren, der kalder 
det et mysterium, at 
der findes voksne, 
som vælger at be-
skæftige sig med 
denne type mennesker 
flere timer dagligt. 

Tegning: Craig Stephens

Godt, nu har lærere i 
frokostpause vist hørt 
nok fra overbegej-
stret kollega om den 
skide »Tarme med 
charme«-bog.

I stedet for en række 
julegaver, som ikke 
helt faldt i smag, har 
kollega nu elleve til-
godebeviser, som 
alle godt ved, hun al-
drig får brugt.

Lærer, der åbenbart 
har nye opdateringer 
på sin computer, har 
valgt at klikke »På-
mind mig i morgen« 
siden marts 2014.

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

N Y  U N D E R S Ø G E L S E : 

Børn er irriterende

Omkring ferie- og højtider er 
der ofte lærere, der kommer i 
tvivl om, hvordan det egentlig 
forholder sig med vaner og 
traditioner for de elever, der 
har en anden etnisk baggrund 
end dansk. »Hvordan er det 
nu, I gør det hjemme hos dig, 
Bilal?« spurgte en lærer så-
ledes i den forgangne uge en 
af sine elever i 6.c. »Ja, for I 
holder jo nok ikke vinterferie, 
på samme måde som vi gør 
det, vel? Det er jo en meget 
dansk ting, sådan som vi gør 

det – med hygge og sådan, 
tænker jeg«. 

Læreren, som ifølge en 
rundspørge deler sin usikker-
hed vedrørende tosprogedes 
ferietraditioner med andre 
fagkolleger, fortsatte: »I gør 
jo tit tingene meget anderle-
des, ikke? Altså ikke fordi … 
jeg mener, det ville jeg have 
fuldkommen respekt for, 
men – ja, nu kommer jeg da 
helt i tvivl: Må I overhovedet 
holde vinterferie, eller hvor-
dan er det nu?«

Mange lærere i tvivl:  
Holder muslimer  

også vinterferie?
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