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Kun et ud af tre efteruddannelses-
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vind besøg på restaurant 
for hele klassen!

Lav vandre-bog om sundhed og

Tilmeld Madpakkedysten og få tilsendt 
en vandre-bog. Eleverne  bruger deres 
kreativitet og dekorerer en side hver 
med temaet sundhed – f.eks frugt, 
madpakker eller yndlingsret. 
Indsend foto, så er I med. Vi trækker 
en vinder pr. klassetrin.

· Fag: Natur og teknologi samt 
 understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: 1. marts - 3. april 2020 
· Fagligt indhold: Der er materiale 
 nok til 6-8 timers undervisning.

vind besøg på restaurant vind besøg på restaurant vind besøg på restaurant 
Lav vandre-bog om sundhed og

Læs mere eller tilmeld på
madpakkedysten.dk
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Isabella er en 
af de elever, 
som ny test for 
talblindhed ville 
kunne hjælpe. 
Foto: Sofie Linde-
bjerg Søe

Mød Emilie Koch 
Helsø, social- og 
sundhedsunder-
viser og blogger. 
Foto: Thomas Arnbo

Tina Kejlberg er 
billedkunstlærer og 
tog viskelæderet i 
egenhånd. 
Foto: Lars Just

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

Ingen siger nej 
tak til en milliard

I 2013 besluttede A.P. Møller Fonden, at den 
ville donere en milliard kroner til den danske 

folkeskole. Pengene skulle gå til efteruddannelse 
og ramme alle faglige og pædagogiske områder i 
folkeskolen.

Det er der ingen, som kan være andet end glade 
for. Og A.P. Møller Fonden er ikke alene om at dele 
penge ud til de danske skoler. Andre fonde følger 
også med. På folkeskolens vegne: Tak for det. 

Også tak for, at A.P. Møller Fonden efter modta-
gernes beretninger engagerer sig på en positiv og 
konstruktiv måde i de projekter, fonden støtter. 

Når vi alligevel ser os nødsaget til at hælde mal-
urt i bægeret, skyldes det, at fonde trods alle gode 
intentioner skaber nogle udfordringer, som det er 
nødvendigt at tage politisk stilling til. Det er aldrig 
sket. 

Størrelsen af fondsmidlerne er med til at tippe, 
hvilke projekter der fremmes i folkeskolen. I de 
første år gik næsten 200 millioner kroner til pro-
jekter, som indeholdt læringsmålstyring eller synlig 
læring. Og selv om ikke al læringsmålstyring per 
definition er dårligt, er det en voldsom vægtning af 
de 670 millioner kroner, der er delt ud i alt indtil 
nu. 

Spørger man lærerne, hungrer de efter fagfaglig 
efteruddannelse i stedet for flere koncepter. De 
kurser, som Danmarks Lærerforening – med støtte 
fra A.P. Møller Fonden – afholdt inden for fagene 
blev lynhurtigt overtegnet. Kompetenceudvikling 
af lærerne har da også fået penge, men i mindre 
omfang.

Fondsmidlerne gøder også den vildtvoksende 
projektitis. Folkeskolen har tidligere skrevet om 
 problemet med, at kommuner og skoler sætter 
projekter i gang, som lærerne skal håndtere i en 
presset hverdag. Midler fra fonde går 
ikke til noget så usexet som vikar-
dækning, så ethvert projekt med-
fører ekstra pres på resurserne på 
skolerne, medmindre kommunen 
kan skaffe penge – som jo så går fra 
noget andet. 

Det ses for eksempel i spørgsmålet om faglige 
vejledere. De kan trods alle gode intentioner ikke 
transmittere deres viden per tankeoverføring, og de 
har svært ved at komme til at vejlede de pressede 
lærere.

At en tredjedel af kommunerne nu har ansat 
fundraisere, understreger, at det er en udvikling, 
som kommunerne regner med fortsætter. Det er 
skidt. 

Alle vil gerne finansiere flagskibe og visionære 
initiativer. Samtidig udsultes den skatteyderbetalte 
demokratiske folkeskole. Hvis fondene virkelig vil 
folkeskolen det godt, burde de give pengene til 
Projekt Folkets Skole – uden at det er nødvendigt at 
opfinde et projekt. 

Hvor bliver støtten af til den daglige solide un-
dervisning? Faktisk kunne den godt bruge en mil-
liard. Eller tre. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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INDHOLD

Lær børn og unge at styrke deres 
kritiske sans, etiske forståelse og 
modstandskraft, når de er online.

Omtankeonline.dk er et nyt læremiddel 
målrettet undervisningen i grundskolens 
overbygning – f.eks. i fagene: 

– Historie
– Samfundsfag
– Dansk
– Kristendomskundskab
– Tværgående temaer

Se diskussioner, dilemmaer, opgaver, 
videoer og redskaber til din undervisning 
på omtankeonline.dk

Omtankeonline.dk er udviklet af 
UC SYD i samarbejde med Nationalt Center 
for Forebyggelse af Ekstremisme. 

Nyt digitalt 
læremiddel om 
propaganda, 
fake news og 
sociale medier
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2010

MILLIONER
Flest lærere fyres på 

grund af sygdom. Læ-
rerforeningen forhandler 

bedre vilkår hjem. .

6

11  

TEMA 

Fondspenge

Ansvar for egen læring
Alle elever på Skolen i Bymidten 

i Helsingør har innovation på 
skemaet en dag om ugen.

To tredjedele af folkeskolemilliarden 
er uddelt. Se, hvad den har gavnet.
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Social- og sund-
hedsundervisere 
får eget netværk
Emilie Koch Helsø  

savner et fagligt  
fællesskab med andre  

undervisere på  
landets social- og 
sundhedsskoler.  

Nu blogger hun på  
folkeskolen.dk/sosu. 

4020 30 34

Er hun talblind?
12-årigs dag er styret 

af alarmer på telefonen. 
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M ens antallet af lærere, der mod-
tager en fyreseddel, har været 
støt stigende, lykkes det sam-
tidig Danmarks Lærerforening 

(DLF) at kradse et stigende millionbeløb hjem 
til de afskedigede lærere – enten i godtgørelse 
eller ved at forhandle sig til længere opsigel-
sesvarsler.

Det fremgår således af en statistik fra DLF, 
at det i 2018 lykkedes lærernes organisation 
at forhandle godt 11,1 million kroner hjem til 
afskedigede lærere, hvor det samlede beløb 
året før var cirka 8,3 millioner kroner.

I alt måtte DLF involvere sig i 836 sager 
med fyrede lærere i 2017, og tallet steg til 915 
sager året efter. Grundene til, at lærere bliver 
afskediget, er især sygdom, arbejdsmangel – 
eller besparelser – og såkaldt diskretionære 
årsager, hvilket typisk handler om samar-
bejdsproblemer eller uegnethed.

I 209 af de 915 sager i 2018 er DLF gået ind 
i sagen og har forhandlet sig til forbedrede 
økonomiske vilkår for medlemmerne enten i 
form af øget godtgørelse eller forlængede op-
sigelsesvarsler. I 25 sager har DLF formået at 
få kommunerne til at tilbagekalde opsigelser-

TEKST ERIK BJØRN MØLLER

DLF kradser  
11 millioner kroner  

ind til fyrede lærere

ne, når det har vist sig, at der ikke har været 
en saglig begrundelse for afskedigelse.

Og det er ifølge faglig leder og advokatfuld-
mægtig i Lærerforeningen Camilla Bengtson 
selvfølgelig den bedste løsning.

»Det er jo helt klart positivt, især for dem, 
der så stadig har lyst til at blive der. Men det 
er ikke altid, folk har lyst til at blive der, når 
først de er blevet varslet afskediget«, siger 
hun. 

Hurtigere på aftrækkeren
Formanden for DLF’s arbejdsmiljø- og orga-
nisationsudvalg, Thomas Andreasen, glæder 
sig på den ene side over, at det er lykkedes at 
forhandle flere penge hjem til medlemmerne, 
men pointerer samtidig, at det sker på en trist 
baggrund.

»Vi er selvfølgelig glade for og tilfredse 
med, at vi kan hjælpe med det her. Det bliver 
jo til rigtig mange penge, og det er godt. Men 
det sker på en trist baggrund. Der er nogle, 
der har mistet deres arbejde – og nogle har 
også mistet det usagligt i en eller anden ud-
strækning. Det har dermed også givet et stør-
re forhandlingsrum, fordi kommunerne på 
forhånd ikke helt har gjort, som de skulle«, 
siger Thomas Andreasen.

Han påpeger samtidig, at stigningen i 
antallet af afskedigelsessager fortsatte i 2019, 
hvor man allerede i efteråret overhalede de 
samlede afskedigelsestal for hele 2018.

»Det er altid ærgerligt at miste sit arbejde, 
og især hvis det sker på en urimelig bag-
grund. Det kan hverken vi eller kommunerne 
være tjent med. Men jeg synes, at vi gennem 
de senere år har kunnet se, at kommunerne 
er blevet lidt hurtigere på aftrækkeren med 
for eksempel at afskedige ved sygdom. Jeg ser 

gerne, at kommunerne bliver bedre til at se, 
om man kan gøre nogle ting for at undersøge, 
om medarbejderen kan blive på skolen«, siger 
Thomas Andreasen.

I alt er det lykkedes DLF at skaffe lærere 
samlet set 3,7 millioner kroner ekstra ved at 
forhandle sig til længere opsigelsesvarsler. 
I alt har medlemmer fået deres opsigelser 
forlænget med samlet 94 måneder, der er 
vurderet til 40.000 kroner per måned. Hertil 
kommer godtgørelse, hvor lærere samlet har 
modtaget cirka 7,4 millioner kroner.

Flere sager om arbejdsmangel
De 915 afskedigelser i 2018 fordeler sig på 
428 afskedigelser på grund af sygdom, 377 
afskedigelser på grund af diskretionære eller 
andre årsager og i alt 110 kommunale sager – 
der dækker over 325 enkeltsager – på grund 
af arbejdsmangel. Alle tre områder tegner sig 
for stigninger i forhold til året før – men den 
mest markante stigning finder sted inden for 
arbejdsmangel, hvor antallet af enkeltsager er 
steget fra 288 i 2017 til 325 i 2018.

Ifølge Camilla Bengtson er det typisk ikke 
i sager om afskedigelse på grund af arbejds-
mangel, at DLF kan forhandle så mange 
penge hjem – medmindre der ved afskedigel-
sen er lagt vægt på ulovlige kriterier som for 
eksempel alder, handicap eller graviditet.

Udvalgsformand Thomas Andreasen bry-
der sig i øvrigt ikke om begrebet arbejdsman-
gel ved kategoriseringen af afskedigelsessager.

»Der er jo masser af arbejde på skolerne, 
så det er, fordi der skal spares. Det er jo det 
reelle ord. Det er ikke, fordi der ikke er noget 
at lave. De lærere, der er tilbage, får bare alt 
for travlt«, siger han. 
ebm@folkeskolen.dk

DLF forhandler bedre vilkår 
hjem til fyrede lærere – enten som 
økonomisk godtgørelse eller som 
forlængede opsigelsesvarsler.  
Antallet af afskedigelsessager 
stiger fortsat.
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FLERE PENGE TIL FYREDE LÆRERE
Værdi af forlængede opsigelsesvarsler og samlet godtgørelse, 2018

FLEST FYRES PÅ GRUND AF SYGDOM
Afskedigelsessager fordelt på typer af afskedigelser, 2018

  2017 

  2018

Kilde: Danmarks Lærerforening, 2019
Værdi af længere  
opsigelsesvarsler

Samlet
godtgørelse

2.760.000 
kroner

3.760.000 
kroner

5.651.000 
kroner

7.468.022 
kroner

Sygdom

Diskretionær årsag

Ukendt årsag

Arbejdsmangel

Bortvisning

Disciplinær årsag

Straffelovsovertrædelser Vilkårsændring
Rådgivning

      

   

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

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

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

38  %
betaler for  

materialer til klassen  
af egen lomme

Sig din 
mening
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5. februar er endnu et ka
pitel i et meget 

ekstraordinært overenskomstforløb for lærer
ne. På en ekstraordinær kongres i København 
skal de delegerede i Danmarks Lærerforening 
(DLF) lægge sig fast på, hvordan de såkaldte 
periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid 
skal håndteres.

»Det hele er meget utraditionelt. Hele 
forløbet forud er så ekstraordinært«, siger 
arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen 
fra Københavns Universitet. 

Hun hentyder til, at det ekstraordinære 
omkring lærernes overenskomst begyndte 
tilbage i 2013, da KL lockoutede folkeskolelæ
rerne. Resultatet blev dengang et regerings
indgreb og en lov, der bestemmer lærernes 
arbejdstid, i stedet for en aftale mellem par
terne. Siden har det – helt utraditionelt – også 
været umuligt for parterne at blive enige om 
en central arbejdstidsaftale.  

Men nu vurderer arbejdsmarkedsforske
ren, at selv om det er usædvanligt at forhand
le om store konfliktfyldte emner i perioden 
mellem to overenskomstforhandlinger, så 
er muligheden for at forhandle en aftale om 
lærernes arbejdstid på plads uden for det of
ficielle overenskomstforløb reelt til stede. 

»Det skal allerhelst lykkes nu. Der skal 
komme et resultat af en konstruktiv for
handling med forskelligrettede interesser. En 
forhandling, hvor man gensidigt anerkender, 
at man har forskellige udgangspunkter, men 

TEKST MARIA BECHER TRIER 

A R B E J D S M A R K E D S F O R S K E R : 

Lærernes  
periodeforhandlinger  

er ekstraordinære
En ekstraordinær lærerkongres er startskud for de kommende  

periodeforhandlinger. Arbejdsmarkedsforsker ser en mulighed for, at netop denne  
konstruktion lykkes med at lande en aftale om lærernes arbejdstid.

FEM UDFORDRINGER  
FOR FOLKESKOLEN
➊ Lærerarbejdets karakter

➋ Arbejdsopgavernes omfang

➌  Prioritering af forberedelse  
og faglig udvikling

➍  Differentiering af  
arbejdsopgaver

➎  Behov for fysisk  
tilstedeværelse.

Kilde: Lærerkommissionens rapport 2019.

lærerne igen kunne få en overenskomstaftale 
om deres arbejdstid. Ved overenskomst
forhandlingerne i 2018 blev man enige om 
at give samarbejdet en Ny Start, og man 
nedsatte en lærerkommission uden deltagere 
fra parterne. 

»Det er ekstraordinært, at man nedsætter 
en kommission, hvor parterne ikke sidder 
med. Kommissioner har man set i alle mulige 
afskygninger i det politiske system på Christi
ansborg. Det traditionelle i overenskomstfor
handlingerne er, at det er partsprojekter. Men 
det er jo så ofte også på områder, der er knap 
så problematiske, som lærernes arbejdstid 
har været, og her har man været nødt til at 
få nogen udefra til at tegne en ny bane op«, 
siger Nana Wesley Hansen. 

Lærerkommissionens rapport lå klar før 
jul – med en analysedel og en række anbefa
linger. Analysedelen vil parterne gerne tale 
om, men indtil nu har de ikke ønsket at kom
mentere anbefalingerne. Det er muligt, at 
kun få af de konkrete anbefalinger kommer 
i fokus, og det er nok først sidst i forhand
lingerne, mener Nana Wesley Hansen, men 
derfor kan rapporten godt være dåseåbner til 
en løsning: 

»Kommissionen har udpeget fem problem
områder (se boks, redaktionen), der fungerer 
som bredere temaer. Dem skal parterne ifølge 
kommissionen adressere. Kommissionen 
peger derudover også på emner, som man 
normalt ikke ville tage med i arbejdstidsfor
handlinger. Eksempelvis lærernes faglige 
udvikling. Det kan måske også være med til at 
skabe nogle nye aftalemuligheder«.

Rapportens temperaturmåling af folkesko

også er klar til at indgå nogle svære kompro
miser. Der er selvfølgelig en slags runde to i 
forbindelse med overenskomstforhandlinger
ne i 2021, men så vil lærernes arbejdstid igen 
fylde meget, og jeg tror, det bliver sværere at 
nå hinanden«, siger Nana Wesley Hansen. 

Sidste overenskomstforhandling var i 2018. 
Den næste er i 2021. Og der er ingen tvivl om, 
at lærerne satser på at få en arbejdstidsaftale 
i 2020 – altså i perioden mellem de officielle 
overenskomstforhandlinger. 

Rapport skal løse låste forhandlinger
Ved de seneste to overenskomstrunder har 
parterne – KL og Lærernes Centralorganisati
on, der forhandler på vegne af Lærerforenin
gen – forgæves forsøgt at løse situationen, så 
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De godt 300 delegerede i 
Danmarks Lærerforening 
samles 5. februar til eks-
traordinær kongres forud 
for periodeforhandlinger-
ne, der går i gang 5. marts. 
Arkivfoto: Thomas Arnbo

lens tilstand har tilvejebragt en række nye tal 
og analyser, og det bør give et tiltrængt fælles 
grundlag for forhandlingerne, mener arbejds
markedsforskeren. 

»Når man har været grundlæggende 
uenige, så er det godt, at man får en fælles 
brugbar viden. Det er afgørende for at kunne 
komme til sagens kerne uden at skulle disku
tere alt fra starten. Så også det kan fremme 
forhandlingerne«, siger Nana Wesley Hansen. 

Peg på temaer frem for krav
Normalt ville de cirka 300 delegerede i DLF 
samles for at udstikke rammerne til forhand
lerne, og man ville traditionelt blive enige om 
en række arbejdstidskrav til arbejdsgiverne. 
Men Nana Wesley Hansen mener, at det kan 
være meget mere konstruktivt at gemme 
kravene væk, så kongressen i denne omgang i 
stedet peger på temaer i forhandlingerne. 

»Det er bedre at pakke flere elementer ind 
i nogle temaer, så man ikke får låst sig fast på 
enkelte krav. Krav kan skabe alt for lidt ma
nøvreringsrum i en forhandling. Et tema kun
ne være: Vi vil opnå et større professionelt 
råderum. Man har fået åbnet forhandlings
rummet på ny, og derfor skal man også have 

Der skal komme et resultat af  
en konstruktiv forhandling med  
forskelligrettede interesser. En  
forhandling, hvor man gensidigt 
anerkender, at man har forskellige 
udgangspunkter, men også er klar til 
at indgå nogle svære kompromiser.
Nana Wesley Hansen,
arbejdsmarkedsforsker, Københavns Universitet

nogle håndtag at dreje på i forhandlingerne«, 
siger hun. 

Hvis det lykkes at nå en aftale i løbet af 
foråret, så kan andre lære meget af forløbet, 
mener Nana Wesley Hansen. 

»Det her viser, at den danske model er 
meget dynamisk. Den forandrer sig løbende, 
og der er hele tiden undtagelser, der bekræf
ter reglerne. Systemet er meget fleksibelt, 
og man kan indimellem iværksætte kreative 
tiltag for at få løst et problem. Man må sige, at 

den måde, man har grebet det an på med 
Ny Start og en uafhængig kommission, er 
kreativt«. 

Nana Wesley Hansen husker ikke, at 
der de seneste ti år har været lagt op til at 
indgå en aftale mellem overenskomstfor
handlinger, som kræver godkendelse i KL’s 
bestyrelse og urafstemning blandt med
lemmerne af DLF, sådan som der er lagt 
op til med periodeforhandlingerne. 
mbt@folkeskolen.dk
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Tim og Mads fra 9.r 
har fast haft en un-
dervisningsdag i sko-
ven på en særlig inno-
vationslinje på Skolen i 
Bymidten i Helsingør.
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På Skolen i Bymidten i Helsingør foregår en  
femtedel af elevernes skoleliv på en innovationslinje. 
Skolen kalder selv tiltaget for Danmarks største  
innovationsprojekt, hvor læreren går fra at være den  
deduktive til at være den vejledende lærer.

      En dag om ugen  
fornyr eleverne  
     undervisningen
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 år fødderne rammer det grønne mos, 
synker de et par centimeter ned, og den 
fugtige skovbund sætter tydlige mærker på 
de hvide gummisko. Tim og Mads, der går i 
9.r på Skolen i Bymidten i Helsingør, bevæ-

ger sig med hastige, hjemmevante skridt mellem de 
ranke stammer. Indimellem tager de et elegant hop 
over væltede træer. 
     Mellem træerne står en konstruktion af primitive 
vægge – begyndelsen til en hytte. Alt er bygget af ma-
terialer fundet i skoven. Hytten er skabt af stammer, 
en sav, en skovl og en rulle tråd. De er fire i gruppen, 
som bygger. I dag går de to stille i gang med arbejdet. 

»Det er befriende, at man ikke skal være på skolen. 
Man kan få lov til at bruge en hel dag på noget stort i 
stedet for at skulle lave mange små ting. Det er mini-
malt bogligt, og så får man lov til at bygge kingsize«, 
siger Tim. Trods vinterkulden har de ikke jakker på. 
Arbejdet får blodet til at rulle i kroppen. 

Det er lærer Nicky Vang Larsen, som på sin 
sciencelinje har valgt at bytte klasseværelset ud med 
skoven. Målet for undervisningen er, at eleverne skal 
skabe noget ved at prøve sig frem. Eleverne skal kon-
struere noget i fuld størrelse i stedet for en model.  

»Det betyder alt for mig at sætte sjælen ind i at 

kunne give eleverne viden. Det var derfor, jeg blev 
lærer«, siger Nicky Vang Larsen. Han overtog science-
linjen fra en anden lærer, men først da han selv kunne 
sætte sit præg på undervisningen ved i samarbejde 
med Nyruphus Naturcenter at bringe den ud i skoven, 
følte han ejerskab over den. 

Innovationslinjer
Siden 7. klasse har Tim og Mads hvert år haft en dag 
om ugen på en innovationslinje. 

Pædagogisk leder Jacob Heising fortæller, at sko-
lens lærerteam skaber rammerne på linjerne, alt 
efter hvad lærerne kan byde ind med. I udskolingen 
er der en medielinje, sciencelinje, kulturlinje og en 
erhvervslinje. Mellemtrinnet byder på blandt andet 
den lokale, den nationale og den internationale linje, 
mens indskolingen byder på blandt andet trivselslinje, 
verdenslinje og historielinje. 

»Lærerne skaber emnet. Eleverne tager ansvar for 
egen læring. Det er op til de enkelte elever at få for-
muleret et projekt, som de vil fordybe sig i. Lærerne 
går fra at være den deduktive lærer til at være den 
vejledende lærer. Vi vender undervisningen længst 
muligt væk fra topstyring. Der er ingen tvivl om, at det 
motiverer både lærere og elever. Men det kræver me-

INNOVATIONS-
LINJER VIRKER
Skolens evalueringer fra 
2016, 2017 og 2018 viser 
positive effekter af innova-
tionslinjerne:
  Mindsket fravær: På 

linjedagene er fravær 
markant lavere end på 
almindelige skoledage.

  Fagligt løft: Ved 9. 
klasses afgangsprøve i 
juli 2018 præsterede ele-
verne 1,5 karakterpoint 
højere, end før innovati-
onslinjerne blev indført. 

  Lyst til læring: Stor 
elevtilfredshed og triv-
sel. Eleverne mener, at 
linjerne har skabt plads 
til selvstændighed, selv-
bestemmelse, kreativi-
tet og lyst til læring. 

Kilde: Skolen i Bymidten, 
Helsingør Kommune.

I N N OVAT I O N  O G  E N T R E P R E N Ø R S K A B

E001720-0003 p10-15_FS0220_Reportage.indd   12 27/01/2020   12.07



F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 2 0  /  13 

get af lærerne at finde ud af, hvordan man får fagene ind i 
det«, siger Jacob Heising. 

Eleverne vælger ikke selv linjer, men skal igennem alle 
linjerne i løbet af året, og det styrker fællesskabet, mener 
Jacob Heising. 

»Andre steder har man måske en sportslinje og en 
sciencelinje, hvor eleverne vælger sig ind. Men så bliver 
skolen også mere opdelt. Her skaber vi lighed mellem ele-
verne«, siger han. 

Lærer af egne fejl
I skoven kæmper Tim og Mads med genstridige sidegrene 
på stammerne, der skal bruges til væggen. I begyndel-
sen brugte de saven, men hurtigt fandt de ud af, at det 
var hurtigere at sparke, hoppe eller smide store sten på 
grenene. Igen og igen lyder det dybe bump, når Tim med 

SÅDAN FUNGERER INNOVATIONSLINJERNE 
  Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolens fag. Det handler 

om at tænke nyt, at skabe og at iværksætte, og der skal være fokus på idéudvikling, 
proces og produkt.  
Innovationslinjerne på Skolen i Bymidten er bygget omkring læringsmål for innova-
tion og entreprenørskab, der er inddelt i fire dimensioner: personlig indstilling, omver-
densforståelse, kreativitet og handling. 
Udskoling, mellemtrin og indskoling har hver flere gennemgående innovationslinjer. 
På hver årgang beslutter lærerne i linjefagsteamet, hvad innovationslinjerne skal 
være. 

  Indskoling: trivselslinje, verdenslinje, historielinje, medielinje og kulturlinje. 
Mellemtrin: den lokale linje, den nationale linje og den internationale linje. 
Udskoling: medielinje, sciencelinje, kulturlinje, erhvervslinje og sundhedslinje. 

  Alle elever har en fast linjedag hver uge året rundt. Innovationslinjerne har hver et 
forløb på 8-12 uger. 

Forløbet med at bygge 
en hytte i skoven ind-
går i sciencelinjen. 
Andre linjer, som ele-
verne skal igennem i 
løbet af udskolingen, 
er for eksempel en 
sundhedslinje og en 
erhvervslinje. 

Elevfraværet er faldet og 
trivslen øget, efter at skolen 
har indført innovationslin-
jerne. 

begge hænder hamrer en stor sten mod de strittende 
grene på stammerne. 

»Nu er den der. Hvis du løfter, så kan jeg få den på 
plads«, siger Mads til Tim, og sammen får de den store 
stamme løftet op i hovedhøjde og langsomt manøvreret 
hen over rækken af stammer, så hytten kan komme op i 
en højde, så de kan stå i den. 

»Jeg havde faktisk håbet, at den var blæst sammen over 
julen, så I kunne finde ud af, hvordan I skulle være kom-
met videre. Men I havde bygget den for godt«, siger Nicky 
Vang Larsen til de måbende drenge.

»Åh, det havde godt nok været nedtur«, siger drengene 
og ser undrende på læreren. 

»Det afgørende er metoden. Det er innovation, og man 
skal igennem forskellige faser for at lære. Når noget ikke 
fungerer, som man håbede, så lærer man meget, når man 
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Alt for mange børn kender ikke deres rettigheder. Derfor har Børnerådet sendt helt nyt 
materiale til alle grundskoler i Danmark, som i øjenhøjde formidler FN’s Børnekonvention. 

Børn skal vide, hvad deres rettigheder er for at kunne rykke på dem.

Materialet består blandt andet af plakater og et rettighedsspil, som kan inspirere til 
undervisning i, hvad rettigheder er, hvad de kan bruges til, og hvorfor de er vigtige. 

Materialet kan bruges i 5. klasse og opefter.

Kampagnen henviser til Børneportalen, hvor børn kan læse mere om deres rettigheder.
Læs mere og download rettighedsspillet på www.børneportalen.dk

Brug Børnerådets nye materiale på skolen

Jeg har ikke tid til at se  
mine venner, fordi jeg  

skal lave lektier konstant. 
Hvad gør jeg?

Du skal selvfølgelig passe din 
skole og lave dine lektier. Men  

du har faktisk ret til fritid og hvile. 
Så hiv fat i din lærer og dine 

forældre. Så kan I tale om, hvad  
I kan gøre, så du får tid til  

det hele.

Jeg kom til at sende en snap 
til den forkerte  

Nu er jeg bange for, at  
han tager et screenshot      

 og deler det…

Du har ret til privatliv online.  
Det er nemlig ulovligt at dele 

andres billeder og beskeder uden 
at have fået lov først. Hvis det 
alligevel sker, skal du fortælle  

det til en voksen.

Er det rigtigt, 
at børn skal ses og  

ikke høres? 

Nej, som barn har du ret til at 
komme med dine meninger og 
tanker. Det kan du gøre ved at 

sige din mening eller måske ved 
at skrive den ned. Du har nemlig 
ret til at udtrykke dig, så længe 
det ikke går ud over andre. Og 

ingen må bestemme, hvad du skal 
mene. Det hedder ytringsfrihed.

Hvad er rettigheder 
overhovedet?  

Det lyder 

Rettigheder er alle de ting, du 
har ret til og kan gøre krav på. 
Hvis du ikke har styr på dine 

rettigheder, kan du heller ikke 
vide, hvornår noget er forkert  

og skal ændres! 
Klik ind på Børneportalen.dk  

og bliv klogere. 

   
   

   
 G

ra
fis

k 
de

si
gn

: P
et

er
 W

al
do

rp
h 

· F
ot

o:
 Jo

na
s 

N
or

m
an

n,
 Ja

ck
F/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 o
g 

an
at

ol
iy

ch
er

ka
s/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 · 
M

od
el

fo
to

Min mor tjekker konstant 
min    og mine beskeder.  

Det er 

Du har ret til privatliv, men dine 
forældre skal også passe på dig. 
Medmindre din mor har en god 

grund, må hun ikke snage!  
En god grund kan fx være, hvis 
hun har mistanke om, at du har 
et forhold til en, der er meget 

ældre end dig selv.

Skolen har bestemt,  
at det kun er drengene,  

der må spille  Men jeg vil 
gerne være med – selv 
om jeg er en pige? 

Alle skal have adgang til 
aktiviteterne i skolen – uanset 
hvilket køn man har. Man må 
nemlig ikke gøre forskel. Så  
du må gerne være med til at 

spille fodbold.

Mine forældre skal  
skilles  Jeg ved ikke,  

hvad jeg skal gøre?

Selv om dine forældre går fra 
hinanden, har du stadig ret til  

at være sammen med dem  
begge to. Du har også ret til  

at sige din mening, fx om hvor  
du gerne vil bo.
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Hvor kan jeg læse mere 
om mine rettigheder?  

Jeg fatter 

Klik ind på Børneportalen.dk  
og se alle dine rettigheder.

Vidste du, at du har ret
til fritid?

Du har ret til en god og tryg 
barndom, hvor voksne tager sig 
af dig. Derfor er det ikke dig, der 

har ansvaret for din mor, hvis 
hun er syg. Får hun ikke allerede 

hjælp, kan du sige det til din 
lærer eller en anden voksen, som 
kan få kommunen til at hjælpe jer.

Føler du dig som andet, end  
det køn du er født med, kan det 
være godt at tale med nogen. 

Uanset hvad er din krop din egen, 
og du har ret til at blive behandlet 

som alle andre. 

Du må gerne have lettere arbejde 
og tjene dine egne penge, når du 
er 13 år. Der er forskellige regler 

for, hvad du må lave, og hvor 
meget du må arbejde. Som  

13-årig må du ikke arbejde mere 
end 2 timer på skoledage.

Du har ret til en barndom uden 
voldtægt og overgreb. Når det 
alligevel er sket, er det vigtigt,  
du taler med nogen om det. 

Du skal fortælle en voksen om, 
hvad der er sket, så det kan blive 

anmeldt til politiet.

Du har ret til at vide, hvad der 
foregår rundt omkring i verden. 

Nogle nyheder kan være lidt 
uhyggelige eller skræmmende. 

Men der er flere steder, som laver 
nyheder særligt til børn: Du  

kan fx læse med i Børneavisen 
og se DR Ultra Nyt.

Dine forældre må ikke slå dig. 
Du har nemlig ret til en barndom 
uden vold. Hvis det alligevel sker, 
skal du fortælle det til din lærer 

eller en anden voksen. Så kan de 
få kommunen til at hjælpe dig.

Svar
Klip ud og match med det rigtige spørgsmål

Min krop passer slet ikke  til den, jeg er Men jeg vil bare gerne være ligesom de andre?

Mine forældre siger tit, at jeg skal blive hjemme fra skole for at passe min lillesøster  Men jeg vil bare gerne være sammen med mine venner i skolen?

Min familie er kristen,  men jeg vil gerne i moské med min veninde  For jeg er ikke helt sikker på det der med religion…

Til en fest ville en dreng fra min klasse have sex med mig. Det ville jeg ikke. Men han gjorde det alligevel   Nu ved jeg ikke, hvad  jeg skal gøre?

Er det rigtigt, at jeg  ikke må følge med i nyhederne  bare fordi  jeg er et barn?

Mine venner vil drikke vildt meget, når vi skal konfirmeres   Men jeg har ikke lyst?

Spørgsmål
Klip ud og match med det rigtige svar

Untitled-1   1 17/01/2020   12.50

skal udvikle videre på det«, siger Nicky Vang Larsen. 
Eleverne nikker og siger i munden på hinanden: »Men 
bordet knækkede. Det blev vi nødt til at reparere«. 

Den første dag i forløbet i skoven var alle fire 9.-klas-
ser med. I grupper fik de et bålfad og blev sat til at 
skabe ild. 

»De forsøgte at slå sten mod hinanden. Så gav vi dem 
flere og flere stykker værktøj, og efterhånden fik alle ild. 
Men så skulle de også lære at holde ilden i gang«, siger 
Nicky Vang Larsen. 

»Vi prøvede først med et brilleglas, og vi fik det til at 
ulme«, siger Tim. 

»Det handlede netop om, at de skulle erfare. I stedet 
for at lære om at skabe ild skulle de opleve det. Det er 
en praktisk undersøgende tilgang. Det er samme tilgang, 
som når vi gennemfører forsøg i fysik/kemi. Og så hand-
ler det om, at når det går galt, så må man ikke give op«, 
siger Nicky Vang Larsen, som mener, at han opnår store 
gevinster ved at flytte undervisningen ud i skoven: 

»I linjefag er man fri for at blive bedømt. Når man er 
i naturen, finder man mere ro i sig selv. Det at arbejde 
fysisk virker afstressende på dem«. 

Synlige resultater
Innovationslinjerne begyndte som et forsøg i udskolin-
gen i skoleåret 2016/17. Siden er det foldet ud til mel-
lemtrinnet og indskolingen. 

»Det er startet i det stille i 7., 8. og 9. klasse. Men nu 
har vi rullet det ud for fuldt blow. Det er et inddragelses-
projekt, hvor man får mulighed for at arbejde på tværs 
af fag. Det motiverer eleverne, at de selv bestemmer. Og 
det motiverer også lærerne«, siger Jacob Heising.

De foreløbige evalueringer viser, at det virker at satse 
på en anderledes skoledag. Timerne til linjefagsdagene 
kommer fra valgfagstimer, understøttende undervisning 
og fra fagtimer. 

FORMÅLET 
MED LINJERNE
  At styrke elevernes mo-

tivation, læringslyst og 
engagement.

  At skabe mere sam-
menhæng og sammen-
hængskraft i elevernes 
læreprocesser.

  At skabe en mere va-
rieret skoledag i åbne 
læringsmiljøer.

  At skabe et mere prak-
sis- og anvendelsesori-
enteret læringsmiljø.

  At skabe et lærings-
rum, der kan udvikle 
og kvalificere elevernes 
kreativitet, innovations-
kompetencer og entre-
prenørskab. 

  At skabe et bedre og 
bredere grundlag for 
relationsdannelse, dif-
ferentiering, inklusion 
og trivsel. 

  At styrke elevernes fag-
lige, sociale og person-
lige udvikling gennem 
selvbestemmelse, med-
ansvar og ejerskab.

»Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger. Elevfraværet 
er mindre på linjedagen, og vi har fået bedre mundtlige 
resultater. Vi tror, vi har fat i noget rigtigt her. Det handler 
også om tillid. Meget af det er op til lærerne. Jeg skaber 
rammer, som de kan udfylde. Jeg bliver motiveret af den 
gnist, som lærerne kommer med, når de får sat deres 
egne projekter i gang. Og lærerne skal have tillid til, at 
eleverne udfylder rammerne«, siger Jacob Heising.

På 7. årgang har skolen været nødt til at oprette en 
mere traditionel håndværk og design-linje med prøve, 
fordi det er et krav fra Undervisningsministeriet.

»Det er lidt ærgerligt, for vi har indtil nu tænkt faget 
ind i alle innovationslinjerne på skolen«, siger den pæda-
gogiske leder. 

Iværksætterdrømme 
I skoven er hyttens vægge ved at nå den rette højde. 
Taget er klart. På fredag skal drengene helst bygge hytten 
færdig. De har hele tiden vidst, at de var presset på tid, og 
derfor er de indimellem blevet i skoven efter skoletid. 

»Det er så fedt at lave noget, som man selv brænder 
for. Vi går op i at få det bygget færdigt«, siger Tim. 

»Vi bruger fagene på en helt anden måde. Eksempelvis 
har vi skullet bruge matematik til at regne ud, hvordan vi 
kunne konstruere hytten. Vi vidste bare, at vi ville bygge 
noget stort«, siger Mads. 

Og drengene tænker stort. De ser op til iværksætteren 
Jesper Buch fra »Løvens Hule« og vil begge to begynde 
direkte på hhx efter 9. klasse. 

»Jeg vil gerne være ingeniør eller iværksætter eller ad-
vokat. Jeg har et mål om, at jeg skal have min drømmebil, 
inden jeg bliver 30«, siger Tim. 

Drømmebilen er en Lamborghini. 
mbt@folkeskolen.dk

Timerne i skoven 
med frisk luft og 
fysisk arbejde vir-
ker afstressende 
på eleverne.

I N N OVAT I O N  O G  E N T R E P R E N Ø R S K A B
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Børn skal vide, hvad deres rettigheder er for at kunne rykke på dem.
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Brug Børnerådets nye materiale på skolen

Jeg har ikke tid til at se  
mine venner, fordi jeg  

skal lave lektier konstant. 
Hvad gør jeg?

Du skal selvfølgelig passe din 
skole og lave dine lektier. Men  

du har faktisk ret til fritid og hvile. 
Så hiv fat i din lærer og dine 

forældre. Så kan I tale om, hvad  
I kan gøre, så du får tid til  

det hele.

Jeg kom til at sende en snap 
til den forkerte  

Nu er jeg bange for, at  
han tager et screenshot      

 og deler det…

Du har ret til privatliv online.  
Det er nemlig ulovligt at dele 

andres billeder og beskeder uden 
at have fået lov først. Hvis det 
alligevel sker, skal du fortælle  

det til en voksen.

Er det rigtigt, 
at børn skal ses og  

ikke høres? 

Nej, som barn har du ret til at 
komme med dine meninger og 
tanker. Det kan du gøre ved at 

sige din mening eller måske ved 
at skrive den ned. Du har nemlig 
ret til at udtrykke dig, så længe 
det ikke går ud over andre. Og 

ingen må bestemme, hvad du skal 
mene. Det hedder ytringsfrihed.

Hvad er rettigheder 
overhovedet?  

Det lyder 

Rettigheder er alle de ting, du 
har ret til og kan gøre krav på. 
Hvis du ikke har styr på dine 

rettigheder, kan du heller ikke 
vide, hvornår noget er forkert  

og skal ændres! 
Klik ind på Børneportalen.dk  

og bliv klogere. 
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Min mor tjekker konstant 
min    og mine beskeder.  

Det er 

Du har ret til privatliv, men dine 
forældre skal også passe på dig. 
Medmindre din mor har en god 

grund, må hun ikke snage!  
En god grund kan fx være, hvis 
hun har mistanke om, at du har 
et forhold til en, der er meget 

ældre end dig selv.

Skolen har bestemt,  
at det kun er drengene,  

der må spille  Men jeg vil 
gerne være med – selv 
om jeg er en pige? 

Alle skal have adgang til 
aktiviteterne i skolen – uanset 
hvilket køn man har. Man må 
nemlig ikke gøre forskel. Så  
du må gerne være med til at 

spille fodbold.

Mine forældre skal  
skilles  Jeg ved ikke,  

hvad jeg skal gøre?

Selv om dine forældre går fra 
hinanden, har du stadig ret til  

at være sammen med dem  
begge to. Du har også ret til  

at sige din mening, fx om hvor  
du gerne vil bo.
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Hvor kan jeg læse mere 
om mine rettigheder?  

Jeg fatter 

Klik ind på Børneportalen.dk  
og se alle dine rettigheder.

Vidste du, at du har ret
til fritid?

Du har ret til en god og tryg 
barndom, hvor voksne tager sig 
af dig. Derfor er det ikke dig, der 

har ansvaret for din mor, hvis 
hun er syg. Får hun ikke allerede 

hjælp, kan du sige det til din 
lærer eller en anden voksen, som 
kan få kommunen til at hjælpe jer.

Føler du dig som andet, end  
det køn du er født med, kan det 
være godt at tale med nogen. 

Uanset hvad er din krop din egen, 
og du har ret til at blive behandlet 

som alle andre. 

Du må gerne have lettere arbejde 
og tjene dine egne penge, når du 
er 13 år. Der er forskellige regler 

for, hvad du må lave, og hvor 
meget du må arbejde. Som  

13-årig må du ikke arbejde mere 
end 2 timer på skoledage.

Du har ret til en barndom uden 
voldtægt og overgreb. Når det 
alligevel er sket, er det vigtigt,  
du taler med nogen om det. 

Du skal fortælle en voksen om, 
hvad der er sket, så det kan blive 

anmeldt til politiet.

Du har ret til at vide, hvad der 
foregår rundt omkring i verden. 

Nogle nyheder kan være lidt 
uhyggelige eller skræmmende. 

Men der er flere steder, som laver 
nyheder særligt til børn: Du  

kan fx læse med i Børneavisen 
og se DR Ultra Nyt.

Dine forældre må ikke slå dig. 
Du har nemlig ret til en barndom 
uden vold. Hvis det alligevel sker, 
skal du fortælle det til din lærer 

eller en anden voksen. Så kan de 
få kommunen til at hjælpe dig.

Svar
Klip ud og match med det rigtige spørgsmål

Min krop passer slet ikke  til den, jeg er Men jeg vil bare gerne være ligesom de andre?

Mine forældre siger tit, at jeg skal blive hjemme fra skole for at passe min lillesøster  Men jeg vil bare gerne være sammen med mine venner i skolen?

Min familie er kristen,  men jeg vil gerne i moské med min veninde  For jeg er ikke helt sikker på det der med religion…

Til en fest ville en dreng fra min klasse have sex med mig. Det ville jeg ikke. Men han gjorde det alligevel   Nu ved jeg ikke, hvad  jeg skal gøre?

Er det rigtigt, at jeg  ikke må følge med i nyhederne  bare fordi  jeg er et barn?

Mine venner vil drikke vildt meget, når vi skal konfirmeres   Men jeg har ikke lyst?

Spørgsmål
Klip ud og match med det rigtige svar
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13. januar 2020 | kl. 10.30 

21 lærere fra Lejre i udviklingsprojekt om matematik

»Eleverne opnår bedre resultater i læse-
forståelse i dansk i 7. og 8. klasse og i be-
grebsforståelse i matematik på 4. og 5. 
årgang, som er de deltagende klassetrin 
i projektet Kvalitet i dansk og matematik 
(KiDM). Som noget helt nyt har vi desuden 
udviklet og anvendt en faglig test af deres 
fortolkning af litterære tekster, og her er re-
sultaterne også positive. Det er spændende 
og perspektivrigt«, fortæller Thomas Illum 
Hansen fra UCL Erhvervsakademi og Pro-
fessionshøjskole. Han er den overordnede 

leder af programmet, som 172 skoler har 
deltaget i.

KiDM er et landsdækkende forsknings- og 
udviklingsprojekt igangsat af Undervisnings-
ministeriet i samarbejde med Skolelederfor-
eningen og Danmarks Lærerforening.

»Lærerne fortæller samtidig, at de oplever 
det undersøgende arbejde som mere dan-
nelsesorienteret. Så der er flere tegn på, at vi 
lykkes med den undersøgende arbejdsform, 
der gør det muligt at koble elevernes faglige, 
sociale og personlige udvikling. Det skyldes 

ikke mindst lærernes positive indstilling og 
bidrag. Mange lærere har været begejstrede 
for at kunne fordybe sig og arbejde med no-
get, der også for dem giver faglig mening«, 
siger forskeren.

Han fortæller, at der er mange ydre om-
stændigheder, der i dag gør, at alt skal gå hur-
tigt, men at det giver dårlige resultater, hvis 
læringen ikke følger med. Her viste det sig, at 
det gav fordybelse hos eleverne at sætte tem-
poet ned og arbejde systematisk med under-
søgende tilgange.   hl@folkeskolen.dk

Resultaterne af forskningsprojektet Kvalitet i dansk og matematik viser, at elevernes  
læseforståelse øges – også i de fagligt svage elevgrupper.  

21 lærere på Lejre Kommunes syv folkeskoler deltager i projekt om 
mere anvendelsesorienteret og eksperimenterende matematik. De 
skal sammen med Professionshøjskolen Absalon udvikle nyt under-
visningsmateriale om virkelighedsnær matematik.

»Projektet bygger videre på Kvalitet i dansk og matematik (KiDM), 
hvor vi fandt ud af, at det er en hård proces for nogle at arbejde under-
søgende i matematik, fordi man skal operere i en mere åben retning og 

måske uden et fast resultat«, fortæller Bent Lindhardt, lektor på Absa-
lon og leder af projektet.

Målet er at udvikle aktiviterer og opgaver, der tager udgangspunkt i, 
hvor lærerne er.

»Vi tænker, at de 21 lærere vil være prototypiske for landets lærere. 
Vi skal arbejde eksperimenterende og med virkelighedsnær matematik. 
Vi skal også se på elevernes processer«, siger Bent Lindhardt.

Arkivfoto: Peter Helles Eriksen

15. januar 2020 | kl. 06.50
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Undersøgende 
tilgang virker 
godt på  
eleverne i dansk 
og matematik

Med en undersø-
gende tilgang til 
litteraturundervis-
ningen har elever 
på Kulsbjerg Skole 
været på opda-
gelse i teksterne 
som led i KiDM-
projektet. 
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Bøger  e-bøger  spillefi lm  tv-udsendelser  materialesæt  vejledninger
Gratis berigelse af din undervisning

Mød CFU i Bella4.-5. marts

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler

15. januar 2020 | kl. 08.26

Uddannelsesloftet er væk 
til sommer

Før uddannelsesloftet var lærerud-
dannelsen den uddannelse, flest med 
en anden uddannelse i ba-
gagen valgte. Og det 
var den, næstflest 
af dem, der tog 
en ekstra uddan-
nelse, havde bag 
sig. Så det får stor 
betydning inden for 
netop lærerfaget, at et 
flertal på Christiansborg nu lover, at 
uddannelsesloftet er væk til sommer. 
Forsknings- og uddannelsesminister 
Ane Halsboe-Jørgensen (Socialde-
mokratiet) har netop fremsat lovfor-
slaget som sit første lovforslag som 
minister, skriver hun på Facebook.

14. januar 2020 | kl. 06.34

København:  
Færre skoler med flertal 
af tosprogede elever

I skoleåret 2010/2011 havde 16 
af kommunens 67 folkeskoler en 
elevsammensætning med over 
50 procent tosprogede elever. I 
dag, ni år senere, er antallet af 
skoler med flertal af tosprogede 
elever dalet til ni. Det fremgår af 
et notat fra kommunens børne- 
og ungdomsforvaltning om ud-
viklingen »mod en mere jævn 
spredning af tosprogede elever«. 
Til gengæld fremgår det også, at 
antallet af skoler med en andel på 
20-35 procent tosprogede elever 
er vokset fra 15 til 22 skoler – 
hvilket svarer til gennemsnittet 
på kommunens skoler.

15. januar 2020 | kl. 10.30 

Jo, eleverne skal til obliga-
torisk prøve i deres prak-
tisk-musiske valgfag

Det har været en vanskelig fødsel 
for de nye praktisk-musiske udsko-
lingsfag i folkeskolen. Læseplaner og 
undervisningsvejledninger kom først 
efter skoleårets start, og prøvevejled-
ningerne kom først i november. I be-
gyndelsen meldte Undervisningsmini-
steriet ud, at i håndværk og design og 
i madkundskab gjaldt de eksisterende 
læseplaner og Fælles Mål for valg-
fagene også for de nye 7.-8.-klasse-
fag. Men i læseplanerne for de gamle 
valgfag stod, at prøven var valgfri. 
Ministeriet måtte derfor efterfølgende 
præcisere planer og mål for fagene, 
så det blev tydeligere, at prøven nu er 
obligatorisk.

15. januar 2020 | kl. 10.47

3.-klasseelever skal 
male kommunal gave 
til dronningen

Landets kommuner har valgt 
at gå sammen om én fæl-

les gave fra det kommunale 
Danmark, når Dronning 

Margrethe fylder 80 år 
den 16. april. Gaven er 
ét maleri fra hver kom-

mune malet af 3.-klas-
seelever, og motivet er frie 

fortolkninger af de to temaer 
»Dronning Margrethe II« 
og »et vartegn i min kom-
mune«. Den 15. april besøger 
en dreng og en pige fra hver 
kommune Christiansborg 
Slot og ser malerierne sam-
men med dronningen.

Foto: Folketinget
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Reduktionen af lærernes 
forberedelsestid er en af  
grundene til, at målene for 
folkeskolereformen ikke er 
nået, mener to eksperter 

Skolerne har skullet for meget på én gang, 
selv om de er presset økonomisk. Det er 
én årsag til, at skolereformen ikke har ført 
til bedre resultater, mener forskningschef 
Andreas Rasch-Christensen. Professor Per 
Fibæk Laursen peger på reduktionen af læ-
rernes forberedelsestid.

Ikke alene skal skolerne undervise ele-
verne i flere timer end tidligere. De skal også 
arbejde med varieret undervisning, under-
støttende undervisning, krop og bevægelse 
og den åbne skole.

»Når skolereformen ikke har haft effekt 
på de resultatmål, man har sat for evaluerin-
gen – at eleverne skulle blive bedre til dansk 

og matematik – skyldes det hovedsageligt, 
at politikerne satte meget i gang på én gang, 
samtidig med at de fleste skoler er presset 
økonomisk. Desuden skulle de inkludere flere 
elever fra specialundervisningen, og der blev 
ændret i lærernes forberedelsestid. Man har 
givet skolerne den vanskeligste ramme til at 
aktivere reformen«, siger forsknings- og ud-

viklingschef Andreas Rasch-Christensen fra 
professionshøjskolen Via i Aarhus.

De dårlige resultater af evalueringen af 
skolereformen skyldes, at det er galt med 
politikernes grundlæggende tilgang til sko-
len, mener professor Per Fibæk Laursen fra 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse, Aarhus Universitet.

»Politikerne troede, de kunne højne det 
faglige udbytte ved at give eleverne flere 
timer, selv om de må have været klar over, 
at kvaliteten ville blive dårligere, når de sam-
tidig mindskede lærernes forberedelsestid«, 
siger han.

Hvorfor politikerne har haft den illusion, 
kalder Per Fibæk Laursen et godt spørgsmål.

FORSKERE:  

Skolerne og lærerne er for pressede  
til at kunne gennemføre reformen

Foto: Thomas Arnbo

20. januar 2020 | kl. 16.30
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T E M A  R E F O R M E VA L U E R I N G

Per Fibæk Laursen trækker en parallel til skandalerne 
i Skat: »Skandalen er mindre i folkeskolen, hvor man 
trods alt er lykkedes med at holde niveauet, men det er 
gået hårdt ud over lærernes trivsel og lyst til at blive i 
folkeskolen, så det har haft sin pris«.

18. januar 2020 | kl. 10.39

Slutrapport: Hverken løft  
i faglighed eller trivsel

22. januar 2020 | kl. 09.55

Skolereformen har heller ikke løftet  
eleverne i specialundervisning

Den afsluttende evaluering af folkeskolereformen viser 
det samme, som ministeriets egne løbende redegørelser 
har gjort i fem år: Ingen fremgang i elevernes faglige re-
sultater eller trivsel.

»Vi skal give den fuld gas fremad på de ting, hvor 
vi mener, at skolen trækker i den rigtige retning«, siger 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til 
Jyllands-Posten, men kalder det dog »en kæmpe kata-
strofe«, at rapporten konkluderer, at den svageste gruppe 
af elever ikke har oplevet et løft med reformen.

Der kan hverken spores frem- el-
ler tilbagegang i elevernes faglige 
niveau, trivsel eller overgang til ung-
domsuddannelse, viser slutrappor-
ten om specialundervisning efter 
skolereformen. Det har dog positiv 
betydning, om en skole har imple-
menteret nogle af reformens centrale 
elementer.

Der blev stillet samme krav til 

specialundervisningstilbud som til 
de almene skoler, da et bredt flertal 
i Folketinget i 2013 indgik en aftale 
om en skolereform, der blandt andet 
skulle løfte elevernes faglighed og 
trivsel. Det er imidlertid ikke sket i 
almenskolen, og heller ikke inden for 
specialundervisning er der fremgang 
at spore, når der ses på tværs af alle 
tilbud.
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STØT ANBRAGTE
BØRN OG UNGE
Tjen penge til jeres klasse

Tjen op til 12 kroner 
pr. solgt skrabelod

Sælg Børnehjælpsdagens 
Lillebror Lotteri 2020

Overskuddet fra lotteriet går 
til Børnehjælpsdagens arbejde 
med at styrke børn og unge, 
der bor på børnehjem eller  
i plejefamilier i Danmark.

LÆS MERE 
OG TILMELD JER:  
WWW.BHD.DK/LOTTERI

SALGSPERIODE 
1. MARTS – 1. JUNI 2020

Foto: M
ads Frost/Ritzau Scanpix

22. januar 2020 | kl. 12.06 

Markant stigning i an-
tallet af mobbeklager

Antallet af familier, der kla-
ger over skolers håndtering af 
mobning, var sidste år fordob-
let i forhold til året før – fra 
51 til 120 på ét år. Og i 56 
procent af tilfældene har Den 
Nationale Klageinstans mod 
Mobning vurderet, at den på-
gældende skole eller kommune 
ikke har levet op til sine for-
pligtelser. Ifølge Jannie Moon 
Lindskov, direktør for Dansk 
Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM), som klageinstansen 
er en del af, er væksten udtryk 
for, at det stadigvæk er svært 
at håndtere den nye lovgivning 
om mobning i praksis.

17. januar 2020 | kl. 15.25 

Lærer-whistleblower i 
spil til ytringspris

Lærer Lene Aabye Møller, der gik 
til Ombudsmanden og påpegede 

ulovlige forhold i 
Aarhus Kom-

mune i de 
modtage-
klasser, hun 
selv havde 

undervist i, er 
blandt kandida-

terne til ytringsprisen 
som Årets Sveske. Lene Aabye 
Møllers anmeldelse indeholdt 11 
klagepunkter. Et år senere fik hun 
medhold i ni af dem, og kommu-
nens modtageundervisning blev 
kendt ulovlig. Prisen overrækkes 
den 24. februar.

23. januar 2020 | kl. 16.53

Minister vil »gen- 
kickstarte« reformen

»Vi er ikke i mål, og vi kan heller 
ikke forvente at være i mål end-
nu. Derfor er det vigtigt, at vi får 
genkickstartet reformen. For vi 
kan se, at det i nogle kommuner 
er fladet ud til det stadie, vi var 
på inden reformen«. Sådan lød 
det fra børne- og undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-
Theil (Socialdemokratiet) ved en 
høring om motion og bevægelse 
i skolen. Den seneste følgeforsk-
ningsrapport viser, at reformens 
mål er langt fra at blive indfriet. 
Blandt andet lever mange skoler 
ikke op til skolereformens krav 
om at sikre elever tre kvarters 
bevægelse i løbet af skoledagen. 

22. januar 2020 | kl. 06.00

SF vil have fraværsstraffen 
taget op igen

I to kommuner har i alt 89 familier mi-
stet børnechecken, fordi deres barn har 
for meget fravær. De fleste er kendt af 
socialforvaltningen i forvejen. »Det står 
nu helt klart, at forslaget rammer 
socialt helt skævt. Det er nogle af 
de mest udsatte familier, der kom-
mer i klemme«, siger Socialistisk 
Folkepartis undervisningsordfører og 
gruppeformand, Jacob Mark, der der-
for vil have ministeren til at fremrykke 
evalueringen af den lov, der fører til træk 
i børnepengene hos familier med børn, 
som har mere end 15 procent ulovligt 
skolefravær. »Loven har ikke den øn-
skede virkning, nemlig at det skulle ned-
sætte fraværet. Tværtimod har loven den 
effekt, vi frygtede«, siger Jacob Mark.
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I L L U S T R A T I O N :  

L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

Kommuner og  
skoler ansætter  
fundraisere

 N år kommunerne i dag får penge til kompetence-
løft til lærere, kursusdage til vejledere eller nyt 
idrætsudstyr til en skole, er det ofte en profes-
sionel fundraiser, der har skaffet pengene. Stadig 
flere kommuner og folkeskoler har fundet ud af, 

at det kan betale sig at gå målrettet efter private fondsmid-
ler. Det viser fagbladet Folkeskolens kortlægning af, hvad 
A.P. Møller Fondens udlovede milliard til folkeskolen er 
gået til.

Professionaliseringen af fondsansøgningerne på skole-
området sker hovedsageligt på to måder: Enten ansætter 
kommunen en fundraiser til forvaltningen, som bredt går 
efter at søge fondsmidler til kommunale projekter. Eller 
også bliver medarbejdere ude på skolerne decideret ansat 
eller udpeget til at skrive ansøgningerne og lede projek-
terne, når fondsmidlerne er i hus.

Hillerød Kommune tog skridtet sidste år. Her blev 
kommunalpolitikerne enige om at ansætte en fundraiser 
og afsætte 1,4 millioner til fundraising over to år. Ud over 
selve lønnen til fundraiseren skal pengene bruges på 
workshops, fyraftensmøder og oplæg, så kommunens an-
dre ansatte også bliver dygtigere til fundraising.    

Fundraiseren i Hillerød er blevet ansat, fordi det giver 
kommunen råd til udvikling og projekter, der ellers ikke vil-
le være råd til inden for kommunens budget og anlægsloft, 
forklarer borgmester Kirsten Jensen (Socialdemokratiet): 

»Vi har så mange livskraftige ideer om, hvordan det 

gode børneliv, det gode liv i bydele og lokalsamfund kun-
ne blive, og om hvordan vi alle sammen kan bevæge os 
mere, at vi er nødt til at samarbejde med andre om dem«.

Og Hillerød er blot en af de seneste kommuner til at 
sætte fundraising i system. En undersøgelse fra Danmarks 
Fonde viste i 2018, at lidt mere end hver tredje kommune 
havde en eller flere fundraisere ansat i forvaltningen til at 
skaffe midler til nye bygninger, kunst eller andre projekter 
i kommunerne. 

Fredensborg: Fondsmidler styrker vores image 
Fredensborg Kommune var »first mover« med borgmester 
Thomas Lykke Pedersens (Socialdemokratiet) egne ord, da 
kommunen tilbage i 2011 ansatte en fundraiser på fuld tid 
i kommunen. 

»Ideen var, at fundraising skulle have fuldt fokus i ste-
det for at ende mellem to stole i forvaltningen«, siger han 
om strategien, der har været yderst vellykket – med borg-
mesterens egne ord er fundraiseren den medarbejder, der 
har tjent flest penge ind til kommunen.  

Også i forhold til A.P. Møller Fondens folkeskolemil-
liard har kommunen haft succes. Siden 2014 har Fredens-
borg Kommune fået bevilget lidt over fire millioner kroner 
til fire projekter fra fonden. På tre af projekterne var Fre-
densborg den eneste ansøger, mens det sidste projekt til 
870.000 kroner er et samarbejde mellem Fredensborg og 
Solrød Kommuner. 

J A G T E N  P Å  F O N D S P E N G E :

Flere kommuner har ansat fuldtidsfundraisere, der skaffer fondsmidler til udviklings- 
projekter på folkeskolerne. Enkelte skoler er selv lykkedes med at professionalisere  
fondsansøgningerne og få bevillinger direkte fra A.P. Møller Fonden.
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Projektet mellem de to kommuner havde til formål at 
efteruddanne læsevejledere til at lave god almenundervis-
ning for ordblinde elever og er et typisk eksempel på den 
form for udvikling eller efteruddannelse, som skolerne 
kan få finansieret via fonde. Fondsmidler kan som regel 
ikke bruges til den daglige drift, da fondene ikke er inte-
resserede i at bruge deres penge på det, siger borgmester 
Thomas Lykke Pedersen. 

»Til gengæld kan man bruge pengene på kommunale 
udviklingsprojekter. Derudover er støtte fra en fond rigtig 
god branding for kommunen. Når vi igangsætter et projekt 
på eksempelvis skoleområdet, får det mere omtale i me-
dierne, hvis en fond vælger at være med. Så er det nemlig 
ikke kun os i kommunen og i skolen, der synes, det er en 
god ide«, siger Thomas Lykke Pedersen. 

Projektansatte satte skub i ansøgningen 
Andre steder i landet kaster skoler sig selv ind i jagten 
på fondsmidlerne og sætter medarbejdere til at arbejde 
professionelt med fondsansøgninger. Mellervangskolen i 
Aalborg er en af ni skoler, der er lykkedes med selv at få 
godkendt en eller flere ansøgninger hos A.P. Møller Fon-
den, viser Folkeskolens kortlægning. 

Mellervangskolen har fået bevilget penge ad to om-
gange til et samlet beløb på 1,3 millioner kroner. Pengene 
kom i hus, ved at skolen fik en innovationsprofil, og i den 
forbindelse ansatte ledelsen to medarbejdere til at under-
støtte udviklingen. De to personer havde en kandidatgrad 
i lærings- og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet 
og skulle selv søge deres løn gennem fondsmidler.  

»Første gang vi søgte penge fra A.P. Møller Fonden, 
skrev de ansøgningen i tæt samarbejde med ledelsen«, 
fortæller innovationsvejleder Charlotte Haaber. 

Ansøgningen gav i første omgang 600.000 kroner til, 
at Mellervangskolen kunne efteruddanne lærere i innovati-
ve team i 2015. I 2018 kom den ene af de to projektmedar-
bejdere for en kort stund tilbage for at hjælpe Mellervang-
skolens ledelse i gang med en ny ansøgningsproces. Her 
fik skolen bevilget 700.000 kroner fra A.P. Møller Fonden. 

Charlotte Haaber kalder det »en kæmpe gave«, at Mel-
lervangskolen har haft de to projektansatte til at tage sig 
af det store arbejde og overblikket over projekterne. Men 
hun mener ikke, at Mellervangskolen udelukkende fik 
bevilget penge fra A.P. Møller, fordi de fik hjælp fra pro-
jektmedarbejderne.

 »Det vigtigste ved vores projekter har været, at det er 
noget, der vokset hos os selv. Det kommer nedefra og er 
ikke noget, som kommunen har valgt, vi skal gøre«.

Man får penge, hvis man brænder for projektet 
Også Antvorskov Skole i Slagelse Kommune har fået penge 
fra A.P. Møller Fonden. Her har blandt andre lærings-
konsulent Dorte Kamstrup været med til at skrive de to 

ansøgninger, som skolen har fået godkendt. Det er blevet 
til et samlet beløb på 3,3 millioner kroner.

Dorte Kamstrup har før skrevet ansøgninger til både 
fonde og statslige puljer. Men hun mener ikke, at det 
udelukkende er hendes erfaring, der har medvirket til, at 
begge ansøgninger gik igennem: »Jeg tror, vi fik A.P. Møller 
Fonden med på projekterne, fordi vi brændte for dem, og 
fordi de kunne mærke, at vi ville gøre det, selv om vi ikke 
fik støtten«, siger hun. 

»Efter at vi er startet på projekterne, er jeg flere gange 
blevet kontaktet af skoler, der har spurgt mig, hvilke pro-
jekter de skal vælge, eller hvordan de skal skrive, hvis de 
skal have penge fra folkeskolemilliarden. Der har jeg fortalt 
dem, at det er den forkerte tankegang. Man skal ikke ville 
pengene, man skal ville projektet«, siger Dorte Kamstrup. 

En ny ulighed?
Hos A.P. Møller Fonden har man lagt mærke til, at flere 
ansøgninger til folkeskolemilliarden bliver skrevet af 
fundraisere. Det er ikke en udvikling, som fonden er glad 
for, da den foretrækker, at skolerne har nært ejerskab 
til projekterne, fortæller sekretariatsleder Hans Kristian 
Kristensen. 

»Vi bestræber os på at møde skolen i øjenhøjde. Et mel-
lemled af fundraisere uden føling med skolen fremmer 
ikke den åbne og direkte dialog, vi ønsker«, siger han og 
understreger, at det hører til sjældenhederne, at et projekt 
får støtte alene på dets ansøgning.

»Som udgangspunkt inviterer vi repræsentanter for 
forvaltningen, skoleledelserne og lærerne til møder om 
ansøgningerne. I dialogen er der fokus på kommunens el-
ler skolens behov, på den efteruddannelse, der skal møde 
behovet, og på de organisatoriske og ledelsesmæssige 
dimensioner af det pågældende initiativ. Vi har brug for 
at vide, at der er et stærkt ejerskab til initiativet, og at det 
er solidt forberedt, herunder at medarbejderne har været 
inddraget«.

Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, er dog ikke så be-
kymret for, om professionaliseringen af fundraisingen giver 
nogle kommuner og skoler en fordel frem for andre. 

»Der er mange uligheder mellem danske kommuner 
allerede, og jeg er i tvivl om, hvorvidt fundraisere er den 
største ulighedsfaktor. Det er de nok ikke«, svarer hun.

Heller ikke Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke 
Pedersen, mener, at det er et problem at få en professionel 
fundraiser til at skrive ansøgningerne til fondene. 

»Hvis man er utilfreds, vil min anbefaling være, at man 
selv ansætter en fundraiser«, siger han. 
csc@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Fonden hjælper skolerne
A.P. Møller Fonden har været en god sparringspartner, mener to skoler, 
der har fået penge fra fonden til efteruddannelses- og udviklingsprojekter. 
Læs mere på folkskolen.dk/fonde
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Det har  
fundraisere  
fået hjem 

1 .  F R E D E N S B O R G  KO M M U N E

2014: Kompetenceudvikling af 

vejledere 
Fredensborg Kommune fik 1,5 millioner kroner af A.P. 

Møller Fonden til at efteruddanne 20 læringsvejledere 

inden for læring, trivsel og inklusion. Derudover fik øvri-

ge lærere og pædagoger et forløb med fokus på profes-

sionel læring, vidensdeling og læringsmiljøer. 

2015: Kompetenceudvikling i kristen-

domskundskab, historie og samfundsfag 

A.P. Møller Fonden donerede 1,2 millioner kroner til 

et kompetenceudviklingsforløb for lærere i kristen-

domskundskab, historie og samfundsfag i skoleårene 

2015/16 og 2016/17. 

2015: Matematik- og dansklæreres  

inddragelse af digitale læringsmidler

Fredensborg Kommune fik bevilget 750.000 kroner af 

A.P. Møller Fonden til et kompetenceudviklingsforløb, 

der sigtede mod at øge dansk- og matematiklæreres 

it-kompetencer både pædagogisk og fagligt.  

2018: Ordblindevenlig didaktik  

og coaching
Kommunerne Solrød og Fredensborg fik tilsammen 

870.000 kroner til at opkvalificere kommunernes UU-

vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og 

læsevejledere. Formålet med opkvalificeringen var at 

styrke almenundervisningen for ordblinde elever fra 3. 

til 9. klasse.  

2 .  M E L L E RVA N GS KO L E N 

2015: Kompetenceudviklingsforløb  

i innovative team  

A.P. Møller Fonden bevilgede Mellervangskolen i Aal-

borg Kommune 600.000 kroner til at uddanne sko-

lens team til selvstyrende innovative team og give 

dem metoder til at gøre kreativitet og innovation til 

pædagogisk og læringsmæssig praksis i hverdagens 

undervisning.

 
2018: Forankring af innovative team  

i folkeskolen
Mellervangskolen fik 700.000 kroner til at fortsætte 

arbejdet med at udvikle skolens innovative team ved at 

efteruddanne skolens ledelse i innovationsledelse. 

3 .  A N T VO RS KOV  S KO L E  

2014: Teknologiske laboratorier for  

ny læring
Sammen med skolens tre fødeskoler fik Antvorskov 

Skole i Slagelse Kommune 1.350.000 kroner til at 

arbejde aktivt med innovation, design og teknologi i 

undervisningen. Lærerne skulle blandt andet gennem 

praksislaboratorier og i samarbejde med fagpersoner 

opbygge kompetencerne. 

2016: Databaseret læringsledelse  

i dansk og matematik 

A.P. Møller Fonden gav to millioner kroner til database-

ret læringsledelse i dansk og matematik for at styrke 

lærernes analytiske kompetencer og sikre, at ledelse 

og lærere opnår kompetencer med hensyn til at bruge 

relevant data i egen praksis.
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Kun hver tredje bevilling har  løftet folkeskolens fag
For seks år siden blev danmarkshistoriens største donation til efteruddannelse 
i folkeskolen givet af A.P. Møller Fonden. Fagbladet Folkeskolen har kortlagt, hvad 
milliarden indtil videre er gået til. For meget læringsmålstyring og for lidt fagfaglig-
hed, lyder kritikken.

T E K S T :   

C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  O G 

A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E 

 

I L L U S T R A T I O N :  

L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

G R A F I K : 

O T W

 I 2013 besluttede A.P. Møller Fonden at donere en 
milliard kroner til efteruddannelse i den danske 
folkeskole. Seks år senere er 671 millioner kroner 
uddelt til 162 projekter. Fondens erklærede mål 
var at støtte en bred vifte af projekter inden for 

»alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen«.
Fagbladet Folkeskolen har for første gang udarbej-

det en samlet opgørelse over, hvilken type efterud-
dannelse fondsmidlerne er gået til. Kortlægningen er 
baseret på 153 offentliggjorte projektbeskrivelser på 
fondens hjemmeside. Opgørelsen viser, at blot 45 af 
projekterne fokuserer på et rent fagfagligt efterud-
dannelseselement, mens 88 projekter indeholder 

almendidaktisk efteruddannelse. 11 af projektbe-
skrivelserne indeholder begge dele. I 35 af projek-
terne nævnes læringsmål, læringsmålstyring eller 
synlig læring konkret i beskrivelsen.

Præsenteret for tallene sætter flere af folkesko-
lens aktører spørgsmålstegn ved, om kommunerne 

og skolerne har fået det bedste ud af de mange mil-
lioner kroner.   

Fagfagligt fokus efterlyses
En af de bekymrede røster kommer fra Danmarks 
Lærerforening, der selv har fået støtte af fonden til ef-
teruddannelse af foreningens medlemmer. Projektet, 
som er støttet med 5,7 millioner kroner, fokuserer på 
kompetenceudvikling inden for den enkelte lærers 
undervisningsfag.

Det er den bedste måde at sikre en langtidsvirk-
ning af indsatsen på, mener formand for foreningens 
undervisningsudvalg Regitze Flannov. Hun understre-
ger, at Folkeskolens kortlægning tyder på, at der er gi-
vet støtte til »en god blanding af formål og initiativer«, 
men hun efterlyser alligevel større fokus på fagfaglige 
efteruddannelsesindsatser i bevillingerne fremover.

»Det kan diskuteres, om det er reel kompetence-
udvikling, når man giver fondsmidler til pædagogiske 
modeluner som læringsmålstyring og andre koncept-
agtige indsatser. Det, har vi set nu, er noget, der går 
over igen«, siger Regitze Flannov.

»Til gengæld har fagenes udvikling stået stille i alle 
de år, vi har arbejdet med den skolelovgivning, vi fik 
i 2014. Men fagene holder jo ikke op med at udvikle 
sig. Hvis man skal have langvarig effekt af de efterud-
dannelsesmidler, man sender ud i skolen, så bør man 
høre efter, hvad lærerne efterspørger. Og de har siden 
2014 efterspurgt mere fokus på folkeskolens fag«, si-
ger udvalgsformanden.

Regitze Flannov understreger dog, at foreningen 
har en god dialog med fonden og oplever lydhørhed, 
når emnet drøftes.

Ifølge Folkeskolens opgørelse er der i blot 45 ud af 
153 projekter nævnt en specifik fagfaglig indsats. Blot 
et enkelt af projekterne i topti over de største bevillin-
ger har et rent fagfagligt sigte.

Ifølge fondens egen kategorisering af projekterne 
har 46 et fagfagligt sigte, mens 65 falder i kategorien 
almendidaktisk, og 51 er i kategorierne skoleledelse 
og andet. Sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden Hans 
Kristian Kristensen peger dog på, at mange af de store 
bevillinger, som fonden har givet den overordnede 
kategori »almendidaktisk«, har et meget bredt sigte, 
der også involverer fagfaglighed.

»En betydelig del af bevillingerne er gået til pro-
jekter, der har til formål at styrke det faglige arbejde 
i skolernes team. De har altid til formål at styrke 
konkret samarbejde om undervisning i fagene. Ofte er 
der tale om tværgående indsatser, der omfatter alle 
lærere i alle fag. Sondringen mellem disse initiativer 
og fagfaglige initiativer kan med andre ord trækkes 
for hårdt op. Fælles for alle støttede initiativer er, at 
de tager sigte på at styrke undervisningen«, siger han.

Omdiskuterede læringsmål
A.P. Møller-milliarden, som donationen bliver kaldt, 
har løbende været udsat for kritik. Et af kritikpunk-
terne har været, at man ikke kan søge fondsmidler til 
vikardækning for det pædagogiske personale, der er 
på efteruddannelse. Kommunerne skal derfor selv til 
lommerne for at få del i fondsmidlerne.
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Hvad er  
pengene  
gået til?
Fagbladet Folkeskolen bringer her en oversigt over, 
hvad A.P. Møller Fondens mange millioner kroner til  
efteruddannelse er gået til. Kun hvert tredje projekt har 
et fagfagligt hovedfokus. Mange projekter har et bredt 
fokus og breder sig over flere efteruddannelsesområder.

Folkeskolens opgørelse tager udgangspunkt i A.P. Møller Fondens egen kategorise-
ring af projekterne som henholdsvis »almendidaktisk«, »fagfaglig«, »skoleledelse« og 
»andet«. Ud fra de overordnede projektbeskrivelser på fondens hjemmeside har vi 
yderligere noteret, om projekterne indeholder et væsentligt element af efteruddannelse 
til linjefagskompetence, uddannelse af nye faglige vejledere, efteruddannelse i professio-
nelle læringsfællesskaber og efteruddannelse i brug af læringsmål, læringsmålstyring 
eller synlig læring. Hjemmesiden er senest besøgt 13. januar 2020.
Mange af projekterne er brede og indeholder derfor flere af ovenstående elementer. Der-
for optræder samme projekt i flere kategorier. Her har det ikke været muligt at opgøre, 
hvor stor en andel af den samlede donation der er gået til de enkelte elementer. Der 
tages desuden forbehold for, at et støttet projekt kan indeholde væsentlige elementer, 
der ikke fremgår af projektbeskrivelsen på fondens hjemmeside.

DE TI STØRSTE BEVILLINGER

➊
31.240.000 kroner 
til Thisted, Rebild, Vest-
himmerland, Mariagerfjord, 
Brønderslev, Aalborg, Fre-
derikshavn, Morsø og Hjør-
ring Kommuner til efterud-
dannelse i undervisnings-
kompetence, læringsmål-
styring og professionelle 
læringsfællesskaber.  

➋
 23.800.000 kroner 
til Aarhus Kommune til ef-
teruddannelse i professio-
nelle læringsfællesskaber. 

➌
21.000.000 kroner 
til Aalborg Universitet og 
Vesthimmerland, Svend-
borg, Holbæk, Thisted, 
Billund, Roskilde, Frede-
ricia, Horsens, Nordfyns, 
Frederikssund, Hedensted, 
Kolding og Haderslev Kom-
muner til efteruddannelse i 
databaseret læringsledelse. 

➍
20.438.000 kroner 
til Guldborgsund og Lolland 
Kommuner til efteruddan-
nelse i professionelle læ-
ringsfællesskaber. 

➎
19.300.000 kroner 
til BUPL og KL til kompe-
tenceudvikling af pædago-
ger til at indgå i lærings-
målstyring. 

➏
19.000.000 kroner 
til Guldborgsund og Lolland 
Kommuner til efteruddan-
nelse i professionelle læ-
ringsfællesskaber. 

➐
14.400.000 kroner 
til Frederiksberg og Kø-
benhavns Kommuner til 
efteruddannelse i lærings-
målstyring og undervis-
ningsdifferentiering. 

➑
13.700.000 kroner
til Vejle, Middelfart og Lan-
geland Kommuner til efter-
uddannelse i professionelle 
læringsfællesskaber.

➒
12.350.000 kroner 
til Sprogkonsortiet til 
efteruddannelse i tidlig 
sprogstart.

➓
12.000.000 kroner 
til Teach First Danmark til 
videreuddannelse af kandi-
dater til folkeskolelærere.

12.000.000 kroner 
til Gentofte, Gladsaxe og 
Rudersdal Kommuner til 
efteruddannelse i lærings-
målstyring.

12.000.000 kroner  
til Aalborg og Københavns 
Kommuner til efteruddan-
nelse i målstyret skolele-
delse.

Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord,  
Brønderslev, Aalborg, Frederikshavn, Morsø og Hjørring 31.240.000
Sorø Kommune 1.600000
Københavns Kommune 1.200.000
Rebild Kommune 1.100.000
AAU og Vesthimmerland, Svendborg, Holbæk, Thisted, 
Billund, Roskilde, Fredericia, Horsens, Nordfyns, Frede-
rikssund, Hedensted, Kolding og Haderslev Kommuner 21.000.000
BUPL og KL 19.300.000
Frederiksberg og Københavns Kommuner 14.400.000
Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner 12.000.000
Randers Kommune og Horsensvej og Grenaavej Øst,  
Aarhus Kommune 11.390.000
Næstved Kommune 10.240.000
Tårnby Kommune 9.000.000
Københavns og Frederiksberg Kommuner 8.000.000
Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte og  
Lyngby-Taarbæk Kommuner 7.000.000
Vallensbæk, Glostrup og Brøndby Kommuner 6.150.000
Norddjurs og Skanderborg Kommuner 5.500.000
Herning, Viborg og Holstebro Kommuner 5.000.000
Rødovre Kommune 3.974.000
Gribskov Kommune 3.786.401
Kerteminde Kommune 2.500.000
Frederikshavn Kommune 2.409.000

Albertslund Kommune 2.100.000
Bornholms Regionskommune 2.000.000
Dragør Kommune 1.700.000
Morsø Kommune 1.185.000
Langelands Kommune 1.150.000
Odder Kommune 1.000.000
Faaborg-Midtfyn Kommune 914.000
Lejre Kommune 875.000
Holsted Skole og Lille Næstved Skole 602.000
Mariagerfjord Kommune 500.000
Roslev og Glyngøre Skole 500000
Brobyskolerne 250.000
Allerød Kommune 2.100.000
Roskilde Kommune 1.000.000
Esbjerg 939.800

35 
projekter med  

læringsmål,  
læringsmålstyring  
eller synlig læring

Samlet beløb: 

193.605.201
kroner
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Sønderborg Kommune 3.879.000
Ringsted Kommune 2.075.000
Thisted Kommune 330.000
Skive Kommune 5.000.000
Frederikshavn, Læsø, Hjørring,  
Aalborg, Rebild, Thisted,  
Mariagerfjord og Morsø Kommuner 3.000.000
Morsø Kommune 255.000

Ishøj Kommune 3.000.000
Gribskov Kommune 3.786.401
16 kommuner og Sangens Hus 7.300.000
Stevns, Køge og Faxe Kommuner 8.000.000
Esbjerg og Varde Kommuner 7.000.000
Aabenraa og Tønder Kommuner 1.460.000

Thisted, Rebild, Vesthimmerland, 
Mariagerfjord, Brønderslev,  
Aalborg, Frederikshavn, Morsø  
og Hjørring Kommuner 31.240.000
Helsingør Kommune 11.800.000
Vordingborg Kommune 5.700.000
Langeland Kommune 1.150.000
Stevns, Køge og Faxe Kommuner 8.000.000
Esbjerg og Varde Kommuner 7.000.000
UCL 6.380.000
DLF 5.740.000
DIF 5.000.000
Fredensborg Kommune 1.200.000
Teach First 12.000.000
Kalundborg, Odsherred og  
Holbæk Kommuner 5.300.000
Skive Kommune 5.000.000
Ishøj Kommune 3.000.000
Roskilde Kommune 3.000.000
Horsens Kommune 2.800.000
Roskilde Kommune 1.075.000
Odder Kommune 875.000

Thisted, Rebild, Vesthimmerland, 
Mariagerfjord, Brønderslev,  
Aalborg, Frederikshavn, Morsø  
og Hjørring Kommuner 31.240.000
Tårnby Kommune 9.000.000
Kerteminde Kommune 2.500.000
Aarhus Kommune 23.800.000
Guldborgsund og  
Lolland Kommuner 20.438.000
Guldborgsund og  
Lolland Kommuner

 
19.000.000

Vejle, Middelfart og Langeland 13.700.000
Hjørring, Rebild, Brønderslev,  
Frederikshavn, Læsø og  
Jammerbugt Kommuner 10.200.000
Glostrup og Brøndby Kommuner 7.300.000
Syddjurs Kommune 6.100.000
Syddjurs Kommune 4.500.000
Randers Kommune 4.400.000
Brønshøj Skole 2.000.000
KnowMio 1.800.000
Fredensborg Kommune 1.500.000
Odsherred Kommune 744.000
Vejen Kommune 1.750.000
Silkeborg Kommune 4.500.000
Varde Kommune 900.000

PROJEKTER MED FAGFAGLIG INDSATS
Projekter i alt: 153Fagfaglige projekter: 45

19
projekter  

med professionelle  
læringsfælles- 

skaber 

18
projekter  

med efteruddan-
nelse af lærerne i 

undervisnings-
kompetence

12
projekter  

med uddannelse 
af nye faglige  

vejledere 

Samlet beløb: 

165.372.000
kroner Samlet beløb: 

116.260.000
kroner Samlet beløb: 

45.085.401
kroner

23
101216 8 4 3

ANTAL PROJEKTER I FAG

Matematik
Naturfag

Dansk Sprogfag Idræt

7

Historie Musik Håndværk  
og design

Efter- 
uddan-
nelse  

i tre fag  
eller flere

6

E001720-0003 p20-28_FS0220_Fonde.indd   27 27/01/2020   15.55



T E M A  A . P.  M Ø L L E R  F O N D E N

28 /  F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 2 0

En anden kritik har gået på, at udsigten til 
fondsmidler kan få kommunerne til at sætte 
gang i nye projekter, der lægger yderligere 
pres på en i forvejen travl hverdag i folkesko-
len. Et tredje kritikpunkt er rejst af blandt 
andre ph.d. ved Aarhus Universitet Brian 
Degn Mårtensson.

Han mener, at fonden ikke er lykkedes 
med det erklærede mål at støtte en bred vifte 
af projekter, da en overvægt af dem ifølge 
Brian Degn Mårtensson har haft fokus på at 
efteruddanne lærerne til den særlige form for 
undervisning, der blev indført med folkesko-
lereformen i 2014.

»Mange af projekterne drejer sig om målsty-
ret undervisning, synlig læring og datadrevet 
skole med udgangspunkt i de flere tusind læ-
ringsmål, der nu er gjort vejledende«, siger han 
og tilføjer: »Her har fondsmidlerne kort og godt 
i højere grad end pædagogisk udvikling under-
støttet implementeringen af en politik, som 
allerede i 2016 mistede sit folketingsflertal«.

Ifølge Folkeskolens kortlægning indgår 
læringsmålstyring eller synlig læring som et 
centralt element i beskrivelsen af 35 ud af de 
153 offentliggjorte projekter. 32 ud af de 35 
bevillinger er givet før 2016. Samtidig viser 
kortlægningen, at fem ud af de ti største do-
nationer er gået til projekter med læringsmål-
styring som centralt element.

Hos A.P. Møller Fonden mener Hans Kri-
stian Kristensen, at det er naturligt, at mange 
ansøgninger og bevillinger tager afsæt i refor-
men: »Det kan ikke undre, at kommunerne 
har set fondens donation til folkeskolen som 
en mulighed for at få økonomisk støtte til at 
føre folkeskolereformen ud i livet. Alt andet 
ville have været mystisk. Men det giver ikke 
mening at hævde, at bevillingerne skulle have 
ideologisk slagside«.

Desuden mener Hans Kristian Kristensen, 
at kritikken bygger på en fejlagtig præmis om, 
at kommuner, skoler og andre aktører i ud-
dannelsesverdenen arbejder med Fælles Mål 
på »primitive og instrumentelle måder«. Det 
kan ikke udelukkes, at der kan findes eksem-
pler på dette – også i tilknytning til projekter, 
som fonden har støttet, medgiver han.  

»Men vores generelle indtryk er, at alle 
nøgleaktører i og omkring folkeskolen arbej-
der kvalificeret og professionelt med skoleud-
vikling. Det indebærer blandt andet, at man 
samarbejder og tillader sig selv at blive kloge-

Folkeskolemilliarden skulle have været uddelt 
på nuværende tidspunkt, men ifølge A.P. Møl-
ler Fonden er der i januar 2020 kun bevilget 
671 millioner kroner.

»Det har længe stået klart, at det ville 
komme til at tage længere tid end planlagt at 
få bevilget det fulde beløb«, fortæller sekreta-
riatsleder Hans Kristian Kristensen.

Det hænger sammen med, at folkeskolerne 
ikke har haft kapacitet til flere efteruddannel-
sesprojekter: 

»Det handler først og fremmest om udfor-
dringer med hensyn til vikardækning, og om 
at man mange steder har ønsket at prioritere 
initiativer, der allerede var sat i søen. På linje 
hermed blev fonden i de første år fra flere sider 
rådet til at sætte bevillingstempoet ned. Det 

var et råd, vi valgte at følge«, siger Hans Kri-
stian Kristensen.

Af samme grund har fonden siden 2016 to 
gange dedikeret en af de to årlige ansøgnings-
runder til et specifikt tema. I foråret 2016 
var der fokus på indsatser til efteruddannelse 
inden for historie og naturfag, da statistikken 
viste, at det var her, der var flest lærere, som 
underviste uden at have undervisningskompe-
tence i faget. I 2017 var der fokus på initiati-
ver, der havde til formål at bryde den negative 
sociale arv.

»Det blev valgt, fordi det var meget be-
grænset, hvor mange ansøgninger fonden 
indtil da havde fået med det sigte«, siger Hans 
Kristian Kristensen. 
abr@folkeskolen.dk

F O N D E N :  D E R F O R  E R  P E N G E N E 
I K K E  U D D E LT  E N D N U

re og justere undervejs. Det er den indstilling, 
vi forventer af vores samarbejdspartnere, og 
det er i høj grad den indstilling, vi møder«.

Professionelle læringsfællesskaber
Begrebet »professionelle læringsfællesska-
ber« støder man ofte på, når man gennem-
går fondsprojekterne. Det indgår i fire af 
projekterne i topti over de største bevillinger 
fra folkeskolemilliarden. Ifølge Folkeskolens 
kortlægning er der uddelt godt 165 millioner 
kroner til i alt 19 projekter med professionelle 
læringsfællesskaber som væsentligt element 
i projektbeskrivelsen. Ifølge fonden er det 
særligt her, man finder projekter, der med en 
bred palet af redskaber sigter mod at styrke 
teamsamarbejdet på skolerne.

I tre af dem nævnes også læringsmålsty-
ring i beskrivelsen, og i tre nævnes også et 
fagfagligt element som en del af efteruddan-
nelsen. Det får Brian Degn Mårtensson til at 
sige, at der også her kan trækkes tråde til det 
grundlæggende pædagogiske syn, som han 
mener, at folkeskolereformen bygger på.

»Hvorfor hedder det læringsfællesskaber 
og ikke undervisningsfællesskaber?« spørger 
han og understreger, at det for ham ikke er så 
vigtigt, om projekterne falder i en almen- el-
ler fagdidaktisk hovedkategori.

»Det handler for mig om det grundlæg-
gende syn på undervisning. Hvor mange 
projekter handler om Grundtvig, Peter Kemp 
eller Christen Kolds pædagogik? Nul. Hele 
den danske tradition er fraværende i bevillin-
gerne. Så er det mindre vigtigt, om der er 35, 

50 eller 100 projekter med bund i en anglo-
amerikansk, instrumentel uddannelsestænk-
ning, som nu har slået rod og lever videre 
ude i kommunerne«. 

Professionshøjskolen UC Syd har fået 
støtte til to projekter af A.P. Møller Fonden. 
Det ene gennemføres i samarbejde med Tøn-
der og Aabenraa Kommuner og handler om 
tyskundervisning i 0.-4. klasse. Prorektor og 
dr.pæd. ved UC Syd Alexander von Oettingen 
mener ikke, at der kunne være opnået støtte 
til projektet, hvis ikke tidlig sprogstart havde 
været en del af folkeskolereformen.

 »Fondstildelingerne er på den led koblet 
sammen med folkeskolereformen, men det 
ser jeg egentlig ikke som et større problem. 
Vi har været meget tilfredse med samarbejdet 
med fonden. De har ikke forsøgt at bestemme 
indholdet i projektet, men gennem dialogen 
med dem er både ansøgningen, indholdet og 
forankringen af projektet i kommunerne ble-
vet bedre«, siger han.

»Jeg ser nærmere en demokratisk udfor-
dring i, at projektet slet ikke kunne være gen-
nemført, hvis ikke der var blevet givet støtte 
fra fonden. Vi skal passe på, at det ikke bliver 
midler fra fonde frem for folkets repræsen-
tanter, der bestemmer, hvad der foregår i 
folkets skole«.
abr@folkeskolen.dk, csc@folkeskolen.dk
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Læs mere på: skolelederforeningen.dk/dilemmafilm

Find under-
visnings- 
materialet 
her: https://
bit.ly/36TOJIK

Ekstremisme: 
Elever i  
farezonen 
»En rengøringsmed-
arbejder fandt tidligt 
i morges en ukendt 
mængde sprængstof 
gemt i en guitarforstærker 
gemt i en skoles musikrum«, 
lyder det fra tv-værten i et 
opsat videoklip. Videoen skal 
sætte gang i diskussionerne 
blandt personale på landets 
skoler om, hvordan man 
kan forebygge radikalisering 
blandt skoleelever. Materia-
let er udarbejdet af Skolele-

derforeningen og består af i 
alt fem film, hvor man også 
hører en lærer, SSP-vejleder 
(skole, socialforvaltning, 
politi) og skoleleder gøre sig 
refleksioner over opdigtede 
sager med elever i risikozo-
nen. Projektet er udviklet i 
samarbejde med en række 
organisationer og er økono-
misk støttet af TrygFonden.   

Tal om tab og sorg
Har en af dine elever oplevet et svært tab? 
Eller vil du gerne klæde din klasse på til at 
støtte, hvis det forfærdelige skulle ske? Så 
kan du og dine lærerkolleger benytte dig af 
materialet »Da Bo mistede sin far«. Det er 
særligt henvendt til børn i alderen seks-ti år 
gennem små videofilm, der forholder sig til 
forskellige faser omkring Bos tab. Desuden 

hører der en lærervejledning med til hver 
film. Materialet er udarbejdet af Louise 
Hardisty Olesen, Niels Rahbæk og Car-
sten Møller og er støttet af Smukfonden 
og Salling Fondene. Carsten Møller, der 
er uddannet lærer, og Niels Rahbæk har 
tidligere udviklet ansigtet Bo, hvor børn kan 
spejle deres følelser i papiransigtets mimik. Læs mere: dabomistedesinfar.dk

Uge Sex-materiale er klar
Materialet til den tilbagevendende te-
mauge i uge seks er nu tilgængeligt fra 
Sex og Samfund. Årets altoverskyg-
gende tema er den perfekte, uperfekte 
krop, og med afsæt i blandt andet den 
verserende sag fra 2019 om skolefo-
tografer, der bliver bedt om at fjerne 
eller retouchere elevers sår, bumser 
eller skæve tænder, er det nu på høje 

tid at tage snakken om kropsidealer 
og perfekthedskultur og meget andet i 
klasselokalerne. 

Forløbet til Uge Sex i form af film, 
dilemmaer og konkrete cases gør det 
nemmere for dig som lærer at løfte den 
faglige debat blandt eleverne, hvad en-
ten du underviser i indskoling, på mel-
lemtrin eller i udskolingen. 

Illustration: Niels Rahbæ
k

Foto: Sex og Sam
fund

LÆS EN KANDIDAT I      
IT-DIDAKTISK DESIGN 
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Det fedeste ved at læse 
IT-didaktisk design er, at 
jeg endelig er kommet på en 
uddannelse, hvor der er plads 
til en, der tænker som mig.

Josephine Solheim, Skole- og fritidspædagog 
og studerende på IT-didaktisk design

AU
CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING

OG DIGITALE MEDIER
AARHUS UNIVERSITET

“
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TEKST: STINE GRYNBERG 
FOTO: LARS JUST

»Jeg prøver altid at udvikle mig inden for et eller andet område, og lige 
nu er jeg i gang med at tage et tegnekursus. Her blev jeg præsenteret for 
viskelæderet Faber-Castell Art Eraser Dust-Free, og så blev jeg helt overra-
sket. Jeg tænkte: ’Hold da op, gad vide, hvordan det er i forhold til dem, jeg 
køber til mine elever?’ 

Så prøvede jeg at google og fandt tre-fire amerikanske test, hvor man jo 
ikke kan købe halvdelen af de testede viskelædere i Danmark. Jeg kunne 
simpelthen ikke finde nogen danske eller nordiske test. Så det måtte jeg 
prøve selv at lave. Jeg er en nysgerrig, legende sjæl.

Noget af det, jeg tidligere har købt til undervisningen, vil jeg stoppe med 
at bruge. Jeg har helt dårlig samvittighed over det, jeg har budt mine elever. 
Jeg kan godt forstå, at de har kæmpet med det. Men det er svært med et 
begrænset budget, for af en eller anden grund spiser folk både sakse og 
viskelædere. Prisen har hidtil været vigtigst, men det kan jeg ikke forsvare 
længere. I hvert fald ikke udelukkende. 

Et andet sted, hvor viskelæderne er meget forskellige, er i forhold til, 
hvor meget fnuller de efterlader. Det er virkelig irriterende at komme til 
et bord fyldt med fnuller. Så det er også noget, man kan tage med i sine 
overvejelser, når man skal købe viskelæder ind. Jeg har dog ikke ladet fnul-
lermængden være en del af vurderingen i min test.

Testen ligger på min blog frubilledkunst.dk. Jeg er sat 20 procent ned i 
tid, og så bruger jeg tiden på min blog – og mere til. Jeg startede min blog, 
fordi det var en gratis måde at gemme de billeder på, jeg tager af børnenes 
produkter. Det var kun for min egen skyld, en slags himmelsk usb-stik. Efter 
nogle måneder gik det op for mig, at Google kan finde på at lukke en blog, 
og så turde jeg ikke andet end at købe mit eget domæne. Jeg ville ikke risi-
kere at miste billederne.

Jeg fik rimeligt hurtigt en del besøg, og jeg bliver glad, når jeg har fået 
skrevet et indlæg. Der er en tilfredsstillelse i det, selv om det ærligt talt kan 
føles som hårdt arbejde undervejs. Og så er det jo fantastisk, når man mø-
der nogle, som fortæller, at det her har gjort en forskel for dem – at det har 
givet dem mere selvtillid som lærer. Så bliver jeg glad og stolt og ydmyg på 
samme tid«.  
sga@folkeskolen.dk

     »Har det ikke  
  irriteret dig,  
  når du sidder  
med et dårligt  
      viskelæder?«

Viskelædere, der visker 
dårligt og fnulrer for 
meget. Det fik billed-
kunstlærer Tina Kejl-
berg til at lave sin egen 
viskelædertest.

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens un-
dervisning. Nogle gange er 
indflydelsen positiv. Andre 
gange irriterende. Men lige 
meget hvad sker der noget 
godt en gang imellem. Vi 
spørger lærere, hvornår de 
sidste gang gik ud ad sko-
leporten med løftet pande 
og smil på læben.

Mød Tina Kejlberg, også 
kendt som fru Billedkunst 
fra bloggen af samme 
navn. Til daglig arbejder 
hun på Vestskolen i Haslev, 
og når hun ikke blogger, 
går fritiden blandt andet 
med at male. Hun holder 
også af og til kunstkurser.
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Medicin i  
skoletiden

Landets folkeskoler har en lang række af op-
gaver, som stammer fra lovgivning og andre 
politiske beslutninger på Christiansborg. Her-
til kommer striben af politiske og administra-
tive beslutninger i kommunerne, som også 
præger lærernes arbejde. Men det er ikke alle 
skolens opgaver, der skal løses af lærere. 

Gennem møder og samtaler med med-
lemmer og tillidsvalgte over hele landet om 
udviklingen i skolernes og lærernes opgaver 
er der et emne, der stadig oftere dukker op: 
medicinering af elever i skoletiden. 

Opmærksomheden omkring dette emne 
skyldes dels inklusionen, dels at der i samfun-
det som helhed har været en stigning i medi-
cinering af børn af forskellige årsager. 

Selvfølgelig skal skolen være med til at 
sikre, at elever, der har brug for medicin, kan 
passe deres undervisning, i den udstrækning 
det er muligt. Hvis det ud fra et lægefagligt 
skøn besluttes, at elever skal have medicin 
i skoletiden, skal der naturligvis tages et le-
delsesmæssigt ansvar for, at de pågældende 
elever får deres medicin. 

Set fra vores perspektiv i Danmarks Læ-
rerforening er det helt oplagt, at det er en 
sundhedsplejerske eller anden person med 
en sundhedsfaglig uddannelse, som varetager 
opgaven med at medicinere. Det bør ikke 
være en læreropgave. 

Desværre sker det også, at børn i længere 
tid er indlagt på hospitalet. I den forbindelse 
skal der naturligvis findes en løsning på, 
hvordan børnene i indlæggelsesperioden kan 
modtage undervisning, som de har krav på. 
Den undervisningsopgave varetages ikke af 

læger eller sygeplejersker, men af lærere, og 
sådan bør det også være. Undervisning er en 
læreropgave – også når børn er indlagt på et 
hospital.

Vores klare indtryk er, at der helt generelt 
er brug for, at der prioriteres i skolernes og 
lærernes opgaver. Medicinering af elever i 
skoletiden er et godt eksempel på, at der er 
brug for tydelighed omkring, hvem der løser 
hvilke opgaver. Det kræver både politisk og 
ledelsesmæssig opmærksomhed og ansvar i 
kommunerne og på den enkelte skole. 

Vi har de seneste måneder oplevet en stør-
re positiv politisk opmærksomhed omkring 
ansvaret for folkeskolen. Vi skal fastholde den 
opmærksomhed i tiden fremover. 

Vores klare  
indtryk er, at  
der helt generelt 
er brug for, at  
der prioriteres  
i skolernes og  
lærernes  
opgaver.

Læs hele blogindlægget på  
folkeskolen.dk/1528641

›  Jeanette Sjøberg 
folkeskolelærer og tidligere 
hovedstyrelsesmedlem  
i DLF

»(…) Lærere oplever pres i forhold 
til at give høje karakterer både for 
skole- og kommuneresultaternes 
skyld og i forhold til den enkelte elev. 
Med de sidste lovgivningsændringer 
på folkeskoleområdet er stort set alle 
fag og valgfag blevet eksamensfag. 
Samtidig medfører det stigende fokus 
på karakterer en øget individualise-
ring og fokus på enkeltpræstationer, 
der øger presset på den enkelte elev 
og udfordrer skolens fællesskab. Det 
dæmper ikke ligefrem præstations-
kulturen.

Det er et stort arbejde at skifte ka-
rakterskalaen ud, men der er mange 
gode grunde til, at vi tager en ny og 
fordomsfri debat om såvel skala som 
anvendelse for at finde frem til en 
langtidsholdbar løsning, der passer 
til dansk skoletradition. Det er pres-
serende med en drøftelse af, hvordan 
vi vil bedømme vores elever og stude-
rende i skole- og uddannelsesverde-
nen, men det er mindst lige så vigtigt, 
at vi forholder os kritisk til brugen af 
karakterer som instrument til resul-
tatstyring i politiske systemer. (…)«.

Et kritisk blik på 
karakterskalaen 
– for eleven eller 
systemets skyld?

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ- OG 
ORGANISATIONSUDVALGET I DLF
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Lærere skal bakke op  
uanset niveau

›  Camille Thwaites 
bachelorstuderende

Hvorvidt man er studieparat eller ej, 
bliver vurderet, inden man som elev 
dimitterer fra 9. klasse. Jeg ønskede stort 
at komme på efterskole, men ligesom i 
mange andre familiers tilfælde var øko-
nomien desværre ikke til det. Derfor kom 
det hjemme hos mig på tale, at jeg skulle 
gå direkte videre i gymnasiet. 

Jeg klarede folkeskolen rigtig fint, 
faktisk med karakterer, der lå langt over 
gennemsnittet, men jeg havde dog altid 
store problemer med matematik. Da jeg 
nævnte for mine daværende lærere, at 
jeg overvejede at starte direkte på en 
gymnasiel uddannelse, blev jeg mødt 
med undrende blikke. Min matematik-
lærer sagde sågar til mig, at det lød som 
en rigtig dårlig ide. Mit lille 15-årige sind 
krøllede helt sammen. En enkelt dårlig 
karakter erklærede mig uegnet, og jeg 
gav først og fremmest mig selv skylden. 

Heldig som jeg var, fik jeg alligevel 
chancen for at komme på efterskole, og 

det år gav mig rigtig meget. Der blev jeg 
mødt af støttende lærere, som mente, at 
jeg sagtens ville kunne tage en ungdoms-
uddannelse uden problemer. 

Her, godt fem år efter, sidder jeg som 
førsteårsstuderende på min bachelor. 
Havde jeg ikke mødt opbakning fra mine 
efterskolelærere, var det ikke sikkert, 
jeg havde turdet starte på gymnasiet. En 
frygt, der var blevet skabt af den simple 
grund, at nogle havde fortalt mig, at jeg 
ikke kunne. Man skal som elev bakkes 
op og opfordres til at række ud efter sine 
mål, bilder du dem det modsatte ind, 
risikerer de at tro på det. 

Så lad dette være en opfordring til alle 
folkeskolelærere: Tag jeres elever i hån-
den, støt dem, guid dem og ikke mindst 
stol på dem. Det er sådan, man skaber 
selvsikre voksne mennesker. 

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Tag toget til populære skolerejsemål:
Hamborg 4 dage, fra kun 798 kr. pr. person 
Berlin 4 dage, fra kun 898 kr. pr. person
Prag 5 dage, fra kun 1.598 kr. pr. person
Stockholm 5 dage, fra kun 1.698 kr. pr. person
Priserne inkluderer togrejse, indkvartering i 3-4 nætter 
samt morgenmad. Togrejse foregår på 2. klasse fra dansk 
grænsestation t/r. Skoler kan søge om fribefordring på 
den danske strækning. Kontakt os på 8020 8870.

Tommy Iversen

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

MED TOG
SKOLEREJSER

Kirsten Kallesøe

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

Tog, bus eller fly

725
1.289
1.225

765
1.125

Berlin | Tog | 4 dg/3 nt. .............

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

Prag | Tog | 5 dg/4 nt. ................

Hamburg | Tog | 4 dg/3 nt. ......

Amsterdam | Bus | 6 dg/3 nt..

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

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3*- bus eller tog/fly på 
økonomiklasse, overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgen-
mad. Togprisen er baseret på fritransport med DSB til enten Padborg eller 
Rødby. Mere info - se www.benns.dk/studietur.  
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 E n gruppe børn – og voksne – bliver forvir-
rede, når de ser tal og skal beskæftige sig 
med tal. Andre erklærer, at matematik er 
meget kedeligt, og nogle bruger nærmest 
aldrig tal i deres tale. Nogle taler om at 

have angst over for matematik. Lærere og forældre 
kan opleve, at disse børn ikke har nogen tidsfornem-
melse, måske mangler de retningssans, eller de tæller 
altid på fingrene, når de skal regne. 

Store vanskeligheder i matematik kan skyldes tal-
blindhed. 15-20 procent har vanskeligheder i matema-
tik, skønner forskere, mens en-to procent er talblinde. 

Men nu er der hjælp på vej til at diagnosticere og 
hjælpe børn med talblindhed. Undervisningsmini-
steriet vil de næste tre år afprøve en nyudviklet tal-
blindhedstest i folkeskolen, imens forskerne, der har 
udviklet testen, følger afprøvningen. 

»Vi ser mange signaler fra elever med matema-
tikvanskeligheder. Nogle af dem sidder i klassen og 
har nærmest taget en usynlig kappe over hovedet, 
mens de bare venter på, at matematiktimen er ovre. 
Andre benytter sig af den legale afbrydelse – de skal 
drikke vand, tisse eller spidse blyant – og så går timen 
med det«, fortæller lektor Bent Lindhardt fra Profes-

sionshøjskolen Absalon. Han er en af forskerne bag 
talblindhedstesten.

»Vi oplever også elever, der bliver meget vrede. Og 
hvis man bliver meget vred over et gangestykke, så 
har man nok problemer med matematik«, siger kon-
sulent Pernille Pind, der har været med til at udvikle 
testmaterialet. 

Et konsortium bestående af Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, og 
Professionshøjskolen Absalon har udviklet testen.

Hvorfor er 7 og 8 så svære?
Som led i arbejdet med at udvikle testen for talblind-
hed har forskergruppen oplevet børn, der ikke kan 
huske, hvordan de forskellige tal ser ud, og for eksem-
pel har svært ved at skrive 63 eller har problemer med 
rækkefølger. Elever, som nok kan tælle et stykke ad 
vejen, men så går i stå – og bliver ved med at gå i stå 
samme sted gang på gang.

»7 og 8 er svære cifre for nogle. Af grunde, som 
vi ikke kender. Flere børn har svært ved at finde 
informationerne i matematiktimen og bliver hurtigt 
forvirrede. De kan selv finde på at sige, at de er for-
virrede omkring tal. Hvis man spørger, hvad de ikke 

En nye talblindhedstest i 4. klasse er udviklet og skal 
nu afprøves. Forskerne bag testen regner med, at en til to  
procent af eleverne vil blive identificeret som talblinde.
T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  ·  F O T O :  S O F I E  L I N D E B J E R G  S Ø E

SAGEN KORT
Talblindhed – også kaldet dyskal-
kuli – er en anerkendt diagnose i 
Danmark. Personer med talblindhed 
mangler en intuitiv talfornemmelse 
og kan have svært ved selv simple tal 
og mængder.

Talblindhed er en funktionsnedsæt-
telse, der resulterer i tilbagestående 
regnefærdigheder, men som ikke på-
virker færdigheder i andre fag.

I forbindelse med aftalen om folke-
skolereformen i 2013 besluttede 
politikerne, at forskere skulle udvikle 
en diagnostisk test af talblindhed og 
vejledningsmateriale til denne. 

Testen er nu klar til at blive afprøvet, 
og den kommer til at bestå af en 
observationsguide til 2.-4. klasse, 
en digital test i 4. klasse, en samta-
letest og en generel kognitiv PPR-
udredning.

Test skal 
finde de 
talblinde 
elever
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kan finde ud af i et matematikstykke, svarer de ofte ’det 
hele’. De ved ikke, hvad de skal gøre med opgaven«, 
forklarer Bent Lindhardt og fortsætter:

»For nogle er matematik et meget svært fag, og når 
man selv forstår matematikken, så kan det være svært 
at forstå, at andre kan have så store problemer i faget. 
Det vil vi gerne blive klogere på, så vi kan se sammen-
hænge og muligheder, og det bliver lettere at hjælpe de 
børn, der har vanskeligheder«.

Forskerne bag testen har udviklet et testbatteri med 
fire tragte: Første og anden tragt – en observations-
guide til 2.-4. klasse og en digital test i 4. klasse – skal 
identificere elever, der kunne have tegn på talblindhed. 
Her vil omkring ti procent på landsplan blive identifi-
ceret. Tredje tragt er en samtaletest ud fra en manual. 
Her vil omkring tre procent blive identificeret, forven-
ter forskerne. I den sidste tragt foretager Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) en generel kognitiv 
udredning af de identificerede elever for at undersøge, 
om de har andre vanskeligheder. 

Kun test til 4. klasse
Talblindhedstesten er udviklet til brug i 4. klasse, fordi 
det er et meget godt tidspunkt at se på matematikvan-

skeligheder og talblindhed. Det er dér, eleverne begyn-
der at blive pressede og får mere at læse i matematik. 
Men folkene bag testen mener også, at der burde være 
en test til ældre elever.

»Jeg får henvendelse fra bekymrede forældre til 
elever i 8.-9. klasse og på efterskoler, hvor børnene har 
matematikvanskeligheder«, fortæller Bent Lindhardt.

Det kan være en simpel hverdagsopgave som at 
købe ind og finde ud af, hvad de forskellige varer ko-
ster, som volder de store børn problemer. Eller de kan 
ikke overskue deres egen økonomi.  

»Det er temmelig invaliderende for mange i deres 
liv, og elever fra 5. klasse og opefter har også krav på at 
få en udredning og få en større forståelse af sig selv«, 
mener Bent Lindhardt.

Talblindhed er et relativt nyt forskningsområde, 
som er omkring 20 år bagud i forhold til for eksempel 
ordblindhed. Matematikvejledere og lærere mangler 
derfor viden og gode testværktøjer til at kunne støtte 
børn og unge i matematikvanskeligheder. Bent Lind-
hardt og Pernille Pind understreger, at den nye test 
til 4.-klasseelever er så god, som den kan blive, fordi 
forskningen på området endnu er så usikker. 
hl@folkeskolen.dk

Forskerne ønsker at blive 
kloge på, hvilke matema-
tikvanskeligheder nogle 
børn har. Der er endnu ikke 
lige så meget forskning 
omkring vanskeligheder 
ved matematik som ved 
læsning og skrivning.
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123
…8?

Tallene driller. Kroner og øre er abstrakte størrelser, og tiden  
smutter fra hende. Isabella kæmper med at følge matematikunder- 
visningen i skolen – hun er sandsynligvis talblind. 

A larmen går i gang. Klokken er 06.33. Det er 
tid til, at Isabella skal stå op.  
Klokken 07.00 ringer Isabellas mor for at 
sikre sig, at datteren har hørt alarmen. Et 

kvarter senere lyder endnu en alarm. Nu skal Isabella 
tage tøj på og gøre sig klar til at komme ud ad døren. 

Sådan ser 12-årige Isabella Werners morgenrutine 
ud. For Isabella er det vigtigt med flere alarmer i løbet 
af morgenen. Hvis de ikke er der, smutter tiden for 
hende. Isabella går i 5. klasse og kan ikke klokken. 
Faktisk har Isabella ingen tidsfornemmelse. 

»Hun ved ikke, hvor langt et minut eller en time 
er. Det er det samme med uger, måneder og år. Tid er 
generelt svært for hende at forholde sig til«, siger Tine 
Werner, der er Isabellas mor. 

Tine Werner er taget på arbejde, når Isabella står 
op, så hun hjælper datteren med at møde til tiden gen-
nem systematiserede alarmer på telefonen. Men det 
er ikke kun klokken, Isabella har svært ved. Hun har 
generelt svært ved tal, og det har hun altid haft.

Når Isabella for eksempel står ved skoleboden el-
ler i supermarkedet, ved hun ikke altid, om hun har 
penge nok. Pengenes værdi er en flyvsk størrelse, og 
derfor får hun enten det præcise beløb eller rigeligt 
med penge af sin mor, når hun skal købe ind.

»Umiddelbart kan hun ikke se forskel på, om en 
mælk koster fem eller 100 kroner«, fortæller Tine 
Werner. 

Det går op for hende tidligt i hendes datters sko-
legang, at Isabella har svært ved matematikken. Hun 
undrer sig i 1. og 2. klasse over, at Isabella kæmper 
voldsomt med opgaverne i matematikundervisningen 
og med lektierne derhjemme. Som datteren bliver 
ældre, bliver kampen med tallene mere tydelig i det 
daglige. Når Isabella skal måle mel i en bageopskrift, 
se holdbarhedsdatoen på en madvare eller skrive et te-
lefonnummer ned for sin mor, må hun bede om hjælp.

»Når min mor kommer op i 80, 70 eller 90, så får 
jeg blandet det ind i hinanden. Så siger jeg nogle gan-
ge, at hun skal sænke farten og sige tallene. Hvis det er 

TA L B L I N D H E D
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12-årige Isabella har 
mere end almindelig 
svært ved matematik. 
Det får hende somme-
tider til at føle, at hun 
heller ikke er så god til 
andre ting. Men hun 
klarer sig fint i skolens 
andre fag.
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Alarmerne på Isabellas 
telefon styrer hele hen-
des dag. Selv om hun 
går i 5. klasse, kan hun 
ikke klokken endnu.

Tine Werner hjælper 
altid datteren Isabella 
med at læse lektier i 
matematik. Når et reg-
nestykke kikser, er det 
forfra igen.

87, så sig otte og syv. For jeg kan ikke gøre det så hurtigt«, 
siger Isabella. 

Tine Werner kalder Isabella for talblind, men hun ved 
ikke, om datteren i realiteten er det – eller blot er udfor-
dret matematisk.

Svært at få hjælp i skolen
Isabella går i dag på Tørring Skole i Hedensted Kommune, 
men har gået på to andre folkeskoler inden.

I løbet af Isabellas folkeskoletid får hendes mor flere 
gange at vide, at der ikke er grund til bekymring over dat-
terens niveau i matematik. Lærerne siger, at det er helt 
normalt, og at det nok skal komme. Matematik har andre 
børn også svært ved. Det lytter hun til i tre skoleår. 

I 4. klasse kan Tine Werner se, at Isabella er sakket 
langt bagud i forhold til de andre elever. Isabella er med 
på simple regnestykker med plus og minus, men når det 
kommer til at gange og dividere, er hun et stort spørgs-
målstegn. Isabella går da på Låsby Skole, og hendes mor 
presser på, for at hun skal få noget ekstra hjælp i matema-
tiktimerne.

»Det sværeste har været at komme igennem og få sko-
len til at forstå, at jeg synes, der er et problem. Det har 
været svært at blive hørt og blive taget seriøst«, synes hun.  
Låsby Skole arrangerer, at skolens matematikvejleder tager 
en test på Isabella. Hun får resultatet C1, den laveste score.

»Jeg havde håbet, at man gjorde noget efter testen, men 
det gjorde man ikke i det tempo eller omfang, som jeg 
havde forventet«, siger Tine Werner.  

     Låsby Skole har ikke ønsket at kommentere på sagen. 
I 5. klasse flytter Isabella til Tørring Skole. Her vurde-

rer de, at Isabella er lidt bedre end resultatet fra Låsby 
Skole, men den nye skole tester ikke hendes matematiske 
færdigheder yderligere. Isabella får udleveret en bog, der 
er beregnet til to klassetrin under det, hun går på.

Ifølge matematikvejlederen på Tørring Skole, Tina Sø-
rensen, er lærerne på skolen begrænsede af, at der end-
nu ikke findes en test til diagnosticering af talblindhed.

»Der er mange, der kommer og spørger, om de er 
talblinde. Til det svarer vi, at vi ikke kan teste dem, fordi 
der ikke er nogen test«, siger Tina Sørensen.

Hun fortæller, at hvis skolen har mistanke om, at en 
elev er talblind, er proceduren lige nu, at matematikvej-
lederen undersøger, hvor den største udfordring ligger. 
På den måde kan de hjælpe og guide elevens lærer. 

 
Mor må hjælpe med lektier
Klokken 16.30 lyder Isabellas alarm igen. Det er tid til at 
læse lektier. Mor og datter sætter sig ved spisebordet, 
hvor Isabella har fundet matematikbøgerne frem. Hun 
går i gang med det første regnestykke, men halvvejs går 
hun i stå. Hun har glemt, hvad hun er kommet til. 
     Isabella starter forfra med tommelfingeren, som 
hun sætter ned i bordpladen, og siger højt: »tre«. Så 
pegefingeren: »seks«, langfingeren: »ni«. Imens ser hun 
spørgende op på sin mor. Sammen gennemgår de det 
ene regnestykke efter det andet. Utallige timer har de 
brugt sådan.

E001720-0003 p34-39_FS0220_Talblindhed.indd   38 27/01/2020   12.18



F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 2 0  /  39 

»Det bliver tit konfliktfyldt, når vi kommer til matematik-
lektierne. Jeg forsøger at sætte mig ind i de forskellige reg-
nemåder, men de er anderledes, end da jeg var barn«, siger 
Tine Werner. 

Divisionsmænd, regneslikkepinde og gangetabeller. Der 
er mange måder at gribe regnestykkerne an på, men nogle 
gange er det en kamp overhovedet at få sat sig ved bordet og 
gå i gang med lektierne. 

»Jeg har ofte et frustreret barn, fordi hun bare ikke gider. 
Og jeg bliver også frustreret, for jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal hjælpe hende«, siger Tine Werner. 

Ud over at Isabella bliver sur og frustreret, kan udfordrin-
gerne ved matematikken også ramme på andre måder. 

»Jeg får det sådan, at når jeg ikke er så god til én ting, så 
kan jeg godt føle, at jeg heller ikke er så god til alle andre 
ting«, siger Isabella. Men faktisk klarer hun 
sig fint i både dansk, engelsk og andre fag. 

25.000 kroner på matematikhjælp
Selv om Isabella forsøger at følge med i 
matematiktimerne, er det vigtigt for hen-
des mor, at hun også forbedrer sig. Det gør 
hun for øjeblikket ikke uden ekstra hjælp 
uden for skolen. 

Efter først at have prøvet med en men-
torordning to timer om ugen får Tine Wer-
ner kontakt til Læseuniverset i Hadsten. 
Læseuniverset er et privat tilbud, hvor 
barnet bliver tilmeldt et kursus, der varer 
en uge ad gangen. Isabella har nu deltaget 
to gange og rykket sig fagligt. Dog har Tine 
Werner stadig sine bekymringer: »Selv om 
hun rykker sig, tager det enormt lang tid, 
og der er også grænser for, hvor meget jeg 
kan tage hende ud af skolen«. 

Isabella synes, det gode ved stedet 
er, at læreren har mere tid til at hjælpe hende, og at hun 
får opgaver, der passer bedre til hendes niveau. Hendes 
mor håber, at hun kan finde pengene til endnu en uge på 
Læseuniverset i sommerferien. Siden den første time med 
mentorordning for halvandet år siden har Tine Werner brugt 
omkring 25.000 kroner på ekstra hjælp til sin datter. 

»Det er en investering i mit barns fremtid. Det koster 
noget, men hvis det er det, der skal til, for at hun kan blive 
glad og fungere, så er det sådan, det er. Selvfølgelig havde 
jeg håbet på, at folkeskolen kunne have tilbudt noget lig-
nende«, siger Tine Werner.

Isabella drømmer om at blive dyrlæge. Hendes mor er 
bekymret for, at matematikvanskelighederne kan spænde 
ben for hendes videre uddannelse. Men det vigtigste lige nu 
er, at Isabella forbedrer sig matematisk, inden hun skal op til 
folkeskolens afgangsprøve om fire år. 

»Inden hun når de klasser, hvor karaktererne begynder 
at gælde, skal hun bare være bedre til matematik. Hvordan 
vi lige kommer dertil, må jeg så finde ud af«, siger Tine Wer-
ner. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Jeg har ofte et 
frustreret barn, 
fordi hun bare 
ikke gider. Og  
jeg bliver også 
frustreret, for jeg 
ved ikke, hvordan 
jeg skal hjælpe.  
Tine Werner, Isabellas mor

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes forsikringer på op 
til 25.000 kr. Sidste årspræmie 
betales det kalenderår, hvor man 
fylder 70 år.

Meld dig ind i Den danske 
Lærerstands Begravelseskasse, så 
du på denne måde kan sikre dine 
nærmeste en økonomisk hjælp 
til dækning af de ret betydelige 
udgifter, der altid vil være i for-
bindelse med død og begravelse. 
Indmeldelsen skal som nævnt ske, 
inden man fylder 50 år.

Der blev i 2019 for 25 afdøde 
medlemmer udbetalt en begravel-
seshjælp på 400.935 kr. – heraf 
udgjorde bonus 169.935 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057
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Emilie Koch Helsø nyder at undervise voksne i dansk og engelsk på Sosu H i Herlev. Men hun 
savner et større fagligt fællesskab med andre social- og sundhedsundervisere. Det vil hun nu selv 
være med til at skabe som blogger på det faglige netværk Sosu-undervisere på folkeskolen.dk.

Et forum at sparre i 

forskellige etniske baggrunde, og en uddan-
nelse, hvor mange elever ikke har de boglige 
fag som favoritfag. 

»Hvor en seminarieuddannet folkeskolelæ-
rer er specialiseret i at undervise børn, så kan 
man ikke lige specialisere sig i dansk på en 
social- og sundhedsskole (sosu). Så hvordan 
får jeg eleverne her til at synes, at dansk er 
vigtigt, og hvordan undgår jeg at skræmme 
dem væk? Det må man hele tiden have i fokus 
som danskunderviser på en sosu-skole«, me-
ner Emilie Koch Helsø. 

Hvordan gør man egentlig dansk interessant 
for elever, som har valgt en praktisk uddan-
nelse, og som bestemt ikke har dansk som 
yndlingsfag? 

Det er et af spørgsmålene, som Emilie 
Koch Helsø til stadighed stiller sig selv. 

Hun er underviser på Sosu H i Herlev, 
hvor hun primært underviser social- og sund-
hedsassistentelever i dansk og engelsk. En 
erhvervsuddannelse, hvor aldersspændet i 
én klasse kan være fra 18 til 58 år. En uddan-
nelse, hvor én klasse kan have elever med 18 

T E K S T :   

D O R T H E  

K I R K G A A R D  N I E L S E N  

 

F O T O :   

T H O M A S  A R N B O
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VÆR MED I FÆLLESSKABET
Netværket Sosu-undervisere er for alle, som un-
derviser på social- og sundhedsskoler eller har 
interesse for området. I det faglige netværk deler 
undervisere faglig viden om og holdninger til deres 
job. Du kan tilmelde dig netværk og nyhedsbrev på:

folkeskolen.dk/sosu

Anderledes at undervise voksne
Selv om hun både er underviser og medlem 
af Danmarks Lærerforening, er Emilie Koch 
Helsø langtfra det gængse DLF-medlem. Hun 
er uddannet cand.mag. i dansk og historie, og 
siden hun i 2016 blev færdig på studiet, har 
hun undervist i dansk og engelsk på social- og 
sundhedsuddannelsen i Herlev. 

»Jeg kan rigtig godt lide at undervise den 
her elevgruppe. De er voksne med et andet 
refleksionsniveau. Samtidig er vores elever 
ansat i en kommune eller en region, så langt 
de fleste har truffet en beslutning om, at de 
gerne vil gå her, og det gør en forskel«. 

Ud over dansk og engelsk underviser hun i 
valgfaget »selvvalg«, hvor eleverne kan vælge et 
specifikt emne efter interesse – som sårbehand-
ling, narrativ medicin og tvangsbehandling.

»Her agerer jeg primært facilitator, og mit 
fokus er blandt andet det skriftlige, kildekritik 
og etik. Faglærerne inden for sygepleje, fy-
sioterapi, ergoterapi med videre har fokus på 
selve det faglige«. 

Ud over undervisningen er Emilie Koch 
Helsø også en ud af seks arbejdsmiljørepræ-
sentanter for alle på Sosu H’s otte afdelinger. 

Social- og sundhedsuddannelserne har 
fire elevoptag årligt. Typisk to til tre hold a 25 
elever på Sosu H i Herlev. 

»Vi får op til 300 nye elever årligt, og sam-
tidig har vi eleverne fra de tidligere årgange, 
som veksler mellem skole og praktik. Et 
vilkår, som er en stadig udfordring i forhold 
til relationsdannelse, og noget, vi konstant 
arbejder med«. 

»For det giver bare en anden føling med 
eleverne, at jeg for eksempel lige har sagt 
farvel til elever her til jul, og så ser jeg dem 
først igen i maj, hvor de har udviklet sig både 
fagligt og personligt«, siger Emilie Koch Helsø. 

Blogger på folkeskolen.dk
Underviserne på sosu-skolerne er sammensat 
af mange faggrupper – blandt andet syge-
plejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
social- og sundhedsassistenter, professionsba-
chelorer i ernæring og sundhed, læreruddan-
nede og magistre som hun selv. 

»De mange faggrupper skaber en spæn-
dende arbejdsplads med en anden dynamik, 
men jeg savner også lidt flere fagkollegaer, 
for så mange er vi ikke på hver skole, der 
underviser i dansk og engelsk«, siger Emilie 
Koch Helsø. 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUNDERVISERE I DLF 
Siden fagforeningen For-
midlerne i januar 2007 fu-
sionerede med Danmarks 
Lærerforening, har DLF-
medlemmerne været en af de 
største grupper på landets 
13 sosu-skoler. 

Medlemmerne af DLF 
tæller sosu-undervisere, der 
er uddannet folkeskolelæ-
rere, professionsbachelorer 

i ernæring og sundhed og 
professionsbachelorer i teks-
tildesign, -håndværk og for-
midling. 

Derudover er DLF for-
handlingsorganisation for 
sosu-undervisere, hvis tradi-
tionelle fagforening står uden 
for den fælles organisations-
aftale på sosu-skolerne. Der-
for er for eksempel magistre 

ansat på landets sosu-skoler 
også medlemmer af DLF.

Sosu-skolerne udbyder 
erhvervsuddannelserne so-
cial- og sundhedshjælper, 
social- og sundhedsassi-
stent, pædagogisk assistent 
og den erhvervsgymnasiale 
uddannelse EUX Velfærd. 

Som social- og 
sundhedsunder-
viser kan du blive  
kastet ud i alle  
mulige slags  
opgaver, fortæller 
Emilie Koch Helsø 
– for eksempel at 
bemande en stand 
på DM i Skills, det 
årlige danmarks-
mesterskab for 
erhvervsuddannel-
serne.

Derfor glæder hun sig over det faglige 
netværk Sosu-undervisere, der begyndte på 
folkeskolen.dk i november sidste år.  

»Jeg har nogle rigtig gode kollegaer her 
på Sosu H, men nogle gange savner jeg et 
lidt større fagligt fællesskab med andre sosu-
undervisere ligesom mig. Et lidt større forum 
at sparre i, og det kan det faglige netværk 
bruges til«.

Emilie Koch Helsø har da også meldt sig 
som den første blogger på Sosu-undervisere. 

Hun vil blogge både om sosu-uddannelsen 
generelt og om helt konkrete faglige aspekter. 

»Hvad har det af betydning for vores ar-
bejdsmiljø med alle de her fusioner og deraf 
større skoler? Hvordan griber vi elevernes 
individuelle forløb an? Det kunne være nogle 
af emnerne, og jeg håber, at mange andre vil 
byde ind, for min blog skal nødigt blive en 
monolog«. 

Samtidig håber Emilie Koch Helsø, at blog-
gen og netværket kan være med til at tale 
sosu-uddannelsen og sosu-faget op. 

»Jeg er stolt af at arbejde på en sosu-skole. 
Vi uddanner nogle super dygtige, kompetente 
elever, der går ud og varetager et ekstremt 
vigtigt arbejde. Men mange af os – både elever 
og undervisere – er udfordret af fagets mang-
lende prestige. Det håber jeg, at netværket 
kan ændre på«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Dorthe Junges bog om innovative læringsforløb er innovativ i sin form  
– og det er irriterende. Samtidig er den et bud på, hvordan man griber tidens måske  

største buzzaktivitet an på en meningsfuld og lærerig måde. 

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

Det kan være forfriskende, når forfattere til læ-
rebøger tør kaste alt op i luften, sætte en stang 
dynamit til for derefter at samle stumperne og 
lime dem sammen med nye teorier i et helt nyt 
format. Så respekt for modet og ideen herfra. 
Det er givende, når nogen tør tænke nyt. Men 
nyt er ikke i sig selv en kvalitet. 

Innovation er ikke nødvendigvis at brænde alt 
ned til grunden og kaste vrag på alt, hvad vi hidtil 
har ment om, hvordan man skriver en lærebog. 
Innovation er også at forbedre og tilsætte blot et 
gran nytænkning, så læseren rammes i nærme-
ste udviklingszone og ikke behøver at bruge unø-
dig krudt på at forstå, hvordan man finder frem 
til kernen i de 11 konkrete læringsforløb, som 
bogen så smukt lover os på omslaget.

Dorthe Junge har valgt at skrive sin lære-
bog, som var den en fortælling henvendt til 
børn – eller voksne – og det er netop proble-
met. Bogen er formuleret i et børnebogssprog, 
som minder om hyggelige læsestunder med 
børn med blafrende ører, men indholdet er vok-
senvendt. Det handler om innovation, planlæg-
ning af læringsforløb, anvendelse af teorier og 
modeller. Således placerer bogen sig mellem to 
stole, og irritationen overstråler innovationen 
under læsningen.

Bogens ide er at beskrive konkrete under-
visningsforløb, der er bygget op om forskel-
lige innovative metoder. Det innovative her er 
først og fremmest forståelsen af ordet konkret. 
Forløbene beskrives i fortællinger om forløb: 
Hvad gjorde den søde, engagerede lærer, og 
hvad sagde de pudsige, småfrække børn så. 

Foto: iStock

Innovative læringsforløb

•  Dorthe Junge
•  Illustration: Anders Morgenthaler
•  200 kroner
•  125 sider
•  Serie: Lyst og Læring
•  Akademisk Forlag 

I N N O V A T I O N

https://www.folkeskolen.
dk/1182833/innovation-
--irritation

Innovation – irritation
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Modellerne er gode  
og enkle, og har man  

tilstrækkelig god tid, kan man 
godt uddrage det konkrete 

indhold fra bogen.

○ ANMELDT AF: KRISTIAN NØHR JENSEN

Jeg har været i syv sind under læsningen af 
denne bog. Det ene øjeblik har jeg tænkt: Ende-
lig en bog, der sætter fokus på vigtige problema-
tikker i læreruddannelsen – det andet øjeblik har 
jeg været irriteret over letkøbte slutninger og po-
stulater. Det er primært Mads Hermansens egne 
kapitler, der med en gedigen gang patos spidder 
det system, han selv mener, han har stemme 
i at udvikle. På en nærmest thrilleragtig måde 
hudfletter han læreruddannelsen i 15 antagelser, 
hvor de gennemgående problemer er akademi-
sering versus håndværksfærdigheder og induktiv 
versus deduktiv undervisning.

Generelt er kvaliteten af de enkelte bidrag 
i bogen af svingende karakter, og som helhed 
virker det, som om de enkelte bidragydere har 
haft for meget kreativ udfoldelse. I den interes-
sante ende er Bine Rybergs narrative fortæl-
ling om, hvordan det opleves at være lærervikar 

Kærkomment indspark  
til diskussion af  

læreruddannelsen
»Professionernes fundament – En kritik og vision« er en  

interessant og fængende antologi, som på forskellige måder kan 
bruges i den evigt gående diskussion af læreruddannelsen.

Professionernes  
fundament 

En kritik og vision 

•  Redigeret af 
Mads Hermansen

•  311,25 kroner
•  202 sider
•  Dafolo

L Æ R E R U D D A N N E L S E N

Ideen med at anskueliggøre, hvordan det 
hele faktisk løber af stablen i praksis, er god, 
men den fortællende stil og de pudsige bør-
nekommentarer forvirrer mere, end de an-
skueliggør. Modellerne er gode og enkle, og 
har man tilstrækkelig god tid, kan man godt 

uddrage det konkrete indhold fra bogen. Der 
er gode ideer og gode modeller at tage af, og 
bogen er righoldigt forsynet med link og lit-
teraturforslag i sit efterhængte »Hvis du vil 
vide mere«.

Jeg savner mere: Her er en model – ideen 
med den er – den kan anvendes sådan her – 
og lidt mindre fiktion om, hvordan 0. klasses 
søde elever med de spelt-eksotisk-moderne 
fornavne hjælper de gamle på plejehjemmet 
ud af deres ensomhed. Det bliver for tykt og 
for meget fiktion på bekostning af fakta. Æv.

Det går lidt bedre med beskrivelserne 
af forløbene til de mellemste og de ældste 
elever, her kan jeg genkende børnegruppen, 
og metoder og aktiviteter fremstår mindre 
fantastiske og mere realistiske. Men jeg be-
høver altså ikke at møde Pernille, som altid 
er »frisk på at være med i innovationsforlø-
bene«. Jeg vil gerne bare bede om en indfø-
ring i nye innovative teknikker – gerne med 
et kreativt formidlingstouch. Her bliver det 
for svært at tage bogens glimrende budskab 
og forslag alvorligt, når sproget får en næ-
sten satirisk karakter, når jeg skal møde alle 
de forskellige lærer-, pædagog- og børnety-
per, mens jeg hører om »Design to improve 
life«-modellen.

Men kan man se bort fra al den innovative 
pang og ballade, som omgiver bogens egent-
lige budskab, så er der bestemt gode ideer at 
hente i »Innovative læringsforløb«.  

for forskellige elever, om skiftende succeser 
og nedture. Det kapitel efterlader mig med en 
oplevelse af, at dette felt bør være et mere dis-
kuteret emne på lærerværelset og blandt pæ-
dagogiske ledere på skolerne. Ligeledes er jeg 
glad for Anne Maj Nielsens og Elsebeth Jen-
sens bidrag om ekstracurriculære aktiviteter på 
læreruddannelsen med fokus på relationskom-
petence. I dette kapitel beskrives et dybtgåen-
de forløb, hvor de studerende skal udvikle reelle 
kompetencer i at synliggøre og pleje relationer 
til eleverne i folkeskolen.

Mest begejstret er jeg dog for Søren Pjen-
gaards kapitel om en brobyggende professi-
onsdidaktik. På en klar og tydelig måde revita-
liserer han undervisningsbegrebet med hjælp 
fra blandt andre Schøn, Beck, Bjerre og Biggs. 
Her præsenterer han begrebet refleksiv praksis-
læring som en tredje og farbar vej til at udvikle 
professionsuddannelser.

I den anden ende af spektret er Gitte Stam-
pes og Celine Ferots bidrag om professions-
didaktik. På 11 sider kommer de omkring for 
mange aspekter af at planlægge og gennem-
føre uddannelse på en professionsuddannelse. 
På mange måder et ærgerligt valg, idet forfat-
terne kun overfladisk berører emner, som burde 
få mere opmærksomhed. Mest bekymrende 
er henvisningen til den af mange udskældte 
læringspyramide, hvor deres referencekilde 
er en blog af en gymnasielærer på blogspot. 
Her kunne man med fordel have valgt en mere 
autoritativ kilde.

Til trods for at enkelte kapitler ikke har 
samme høje niveau som andre, står jeg alligevel 
tilbage med en beriget følelse i kroppen. Om 
bogen som hele kan have indflydelse på udvik-
lingen af professionsuddannelser, har jeg mine 
tvivl om, men beskrivelserne af vigtige mulighe-
der/udfordringer kan bruges i forbindelse med 
den videre udvikling af læreruddannelsen.  
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Så brugbart og tæt på praksis er det vist ikke set før: Didaktisk håndbog  
med supplerende website fuld af praksisnære principper og konkrete værktøjer  

til sprogudviklende undervisning i alle fag – og for alle elever.

○ ANMELDT AF: LOTTE SVANE STRANGE PETERSEN

At sprog og fag hænger sammen og 
udvikles i meningsgivende kontekster, 
er den grundlæggende præmis i »Broen 
til fagsproget«. Udvikling af fagsprog 
kan ikke tages for givet, og det gælder 
både for de flersprogede elever og for 
de elever, der bliver undervist på deres 
modersmål. Dette afsæt gør denne 
glimrende inspirationsbog relevant for 
alle lærere uanset fag og uanset elev-
gruppens sproglige sammensætning og 
forskellighed.

Forfatterne italesætter ikke un-
dervisning af flersprogede elever som 
en særlig eller speciel opgave. De 
inddrager som en selvfølge elevernes 
samlede sproglige repertoire i opga-
veløsninger og ser dét at kunne flere 
sprog som en resurse. Deres entydige 
fokus er fastholdt på det helt rigtige, 
men immervæk ikke altid helt nemme 
udgangspunkt, nemlig at skabe reelle 
deltagelsesmuligheder for alle elever.

Bogen befinder sig et sted mellem 
en gængs didaktik med refleksioner 
over praktisk-metodiske valg og en 
endog meget praksisnær hånd- og 
idebog. Dens ramme er en didaktisk 
model, bromodellen, til tilrettelæg-
gelse og gennemførelse af undervis-
ningen. 

Denne planlægningsmodel foldes 
ud i bogens første del som skabelon 
for, hvordan man kan tilrettelægge 
et (hvilket som helst) undervisnings-
forløb i fire faser, der stilladserer den 

Aktiviteterne kan konsekvent 
anvendes og overføres til egne 

fag og sammenhænge.

Fra dagligt sprog til  
fagligt sprog i alle fag

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/1476586

faglige og sproglige progression. I den 
første fase, hverdagssprog, tages af-
sæt i elevernes allerede kendte viden 
og erfaringer, og forforståelsen aktive-
res. I fase to introduceres fagsproget, 
som eleverne arbejder med på deres 
hverdagssprog, mens de undersøger 
emnet. I tredje fase arbejder eleverne 
i fællesskab med fagsproget og gør 
det til deres eget for i sidste fase at 
kunne producere sammenhængende 
fagsprog og formidle, hvad de har 

lært. Gennem de fire faser bevæger 
eleverne sig således fra at opdage til 
at kunne systematisere, bearbejde og 
formidle fagligt indhold.

Hvordan man så lige gør dette i 
praksis, giver forfatterne 32 helt kon-
krete bud på. Forventningerne til ele-
vernes progression skal være høje, og 
undervisningen må tilrettelægges og 
læringen nøje stilladseres, så alle kan 
være med. 

I bogens anden del beskrives ud-
førligt undervisningsideer til hver af 
bromodellens fire faser, som gennem 
styrede, men åbne aktiviteter støt-
ter den fagsproglige progression og 
muliggør stor differentiering. Vejen fra 

hverdagssprog til fagligt sprog stillad-
seres både kreativt og fokuseret ved 
at skabe situationer, hvor sproget med 
det faglige emne som udgangspunkt 
bruges og strækkes på forskellig vis.

Jeg er ret imponeret over og inspi-
reret af de mange afvekslende aktivi-
teter, som spænder fra brainstorms-
skabeloner, kategoriseringsopgaver, 
ordforrådsfastholdelse, lytte- og feed-
backkvalificering til klassiske infor-
mationskløftopgaver, CL-inspirerede 
øvelser som quiz og byt og samta-
lelektier med familien. Eksemplerne 
kommer fra alle fag, og aktiviteterne 
kan konsekvent anvendes og overføres 
til egne fag og sammenhænge. Det 
er en rigtig god og brugbar samling 
af ideer til en sprogudviklende fag-
undervisning, som man kan lade sig 
inspirere af og bruge direkte i sin un-
dervisning.

Der er dog ikke tvivl om, at hvis 
det virkelig skal rykke, skal man ikke 
kun plukke af de fine aktiviteter, men 
tage hele brotænkningen med og på 
sig. Denne tilgang til tilrettelæggelse 
og gennemførelse af undervisningen 
vil kræve lidt omstilling for de fleste, 
men resultatet vil formentlig hurtigt 
kunne spores i form af større faglig 
forståelse, mere elevaktivitet, flere og 
dygtigere svar på spørgsmål og bedre 
elevprodukter. 

Broen til  
fagsproget

•  Helene Thise,  
Katja Vilien

•  219 kroner
•  154 kroner
•  Samfundslitteratur

F A G L I G  
L Æ S N I N G

folkeskolen.dk/fag

SOSU- 
UNDERVISERE

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  F O R

På det nye netværk deler undervisere på  
social- og sundhedsskolerne faglig viden,  
tips og holdninger.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/sosu

Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Sosu-undervisere 
sosu@folkeskolen.dk 

Tip os:

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020
Nummer 3: Mandag den 3. februar 2020 kl. 12
Nummer 4: Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 12
Nummer 5: Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 LEDERSTILLINGER

Har du praksiserfaring som specialskoleleder? Kan du re-
kruttere nye medarbejdere? Kan du skabe en fagligt stærk 
kultur mellem nuværende og kommende medarbejdere?
Så vil vi gerne høre fra dig!

• Holmehus i Herfølge syd for Køge bliver nu en selv-
stændig skole og skal udvides til dobbelt størrelse.
Det er en heldagsskole for nu 25 elever bl.a. med ADHD.

• Vi søger en erfaren fagperson, der kan tiltræde 1. april, 
og stå for processen med at gøre skolen selvstændig 
(den var tidligere en afdeling på en folkeskole)

• Du skal stå for en udvidelse af elevtal og personaleantal 
i to trin 1.8.2020 og 1.8.2021.

• Se nærmere oplysninger på www.koege.dk/job
Ansøgningsfrist 12.2.20

• Flere oplysninger hos skolechef i Køge Kommune 
Søren Thorborg 2046 3790 eller konsulent  

       Camilla Kleding 5130 9446.

SPECIALSKOLELEDER OG PIONER

Grønnemose Skole, 2860 Søborg

Skoleleder til Grønnemose Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12. feb. 2020

Kvik-nr. 78359177

Trællerupskolen, 4000 Roskilde

Skoleleder til Trællerupskolen – Vores sted

§ Ansøgningsfristen er den 03. feb. 2020

Kvik-nr. 78651983
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Måløvhøj Skole, 2750 Ballerup

Pædagogisk leder til Måløvhøj Skole

§ Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2020

Kvik-nr. 78771738

Hillerødsholmskolen, 3400 Hillerød

Afdelingsleder med souscheffunktion

§ Ansøgningsfristen er den 03. feb. 2020

Kvik-nr. 78789862

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Grønnevang Skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. feb. 2020

Kvik-nr. 78830336

Børn, Uddannelse og Sundhed, 6400 Sønderboerg

Skoleleder til Humlehøj-Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2020

Kvik-nr. 78790441

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 24937 Flensborg

Vil du gøre god skole i grænselandet?

§ Ansøgningsfristen er den 07. feb. 2020

Kvik-nr. 78945898

Sankt Petri Skoles grundskole, 1451 København K

Stedfortrædende skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 78978527

Gladsaxe Skole, 2860 Søborg

Matematiklærer til holdet på Gladsaxe Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2020

Kvik-nr. 78651982

International School of Hellerup, 2900 Hellerup

Dansklærer for PYP (klassetrinene 1. til 5.)

§ Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2020

Kvik-nr. 78789873

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Naturfagslærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2020

Kvik-nr. 78811628

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

To lærere til tysk, fransk eller engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 03. feb. 2020

Kvik-nr. 78891707

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Lærer til 10. klasse i Unge- og Kulturcentret

§ Ansøgningsfristen er den 03. feb. 2020

Kvik-nr. 78890963

Grydemoseskolen, 3000 Helsingør

Team V på Grydemoseskolen søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 78925970

Ishøj Landsbyskole, 2635 Ishøj

Lærer til dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 07. feb. 2020

Kvik-nr. 78929198

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Relationskompetent lærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2020

Kvik-nr. 78945881

Den Lille Skole I København, 2700 Brønshøj

Frisk på nye udfordringer i 2020?

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2020

Kvik-nr. 78993422

Sofieskolen, 2880 Bagsværd

Afdelingsleder til skoleafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 78943474

Køge Kommune

Specialskoleleder og pioner

§ Ansøgningsfristen er den 12. feb. 2020

Kvik-nr. 78979940

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Fysik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. feb. 2020

Kvik-nr. 78996875
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RUBRIKANNONCER

Følg med 
og deltag i 

debatten på

Fyrpasserens 
Villa i Skagen.
Smukt renoveret hus med 
2 separate lejligheder. 
Kan også lejes samlet. 
Beliggende tæt på Det 
hvide Fyr
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Villa med havudsigt 
i Kalkan, Tyrkiet
Villa med havudsigt til 8 
personer i skønne Kalkan 
ved Tyrkiets Middelhavs-
kyst. Egen pool og stort 
terrasseområde
Telefon: 25671484 
www.villakaya.dk

Andalusien/Gualchos
Charmerende lille byhus 
udlejes. Centralt belig-
gende ved byens torv. 
3 etager. Bjergudsigt. 
Internet .
Telefon: 21754774

Ferie i Estepona/
Marbella, Andalusien/
Spanien
Dejlig 3vær. lejl. i Este-
pona nær Marbella udle-
jes. Stueplan/2 terrasser/
smukt haveanlæg/pool/
air.con/Internet.
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Udlejning af bolig på 
SYDFYN eller BRUXELLES
Vi lejer en lejlighed i 
Svendborg og et hus i 
Bruxelles ud - se info på 
www.uccle.dk - ring og få 
en super pris!
Telefon: 53804601 
www.uccle.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550€/uge.  Se www.
casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

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

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

BAZAR

SKOLEREJSE
TIL BERLIN

5 dage/2 nætter med bus

Fra kr. 965,-

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

Oplev historie, kunst og kultur
i Tysklands hovedstad

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

Friskolen på Røsnæs, 4400 Kalundborg

Friskolen på Røsnæs søger erfaren lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 78999331

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 24937 Flensborg

To pæd. konsulenter med ledelsesbeføjelser

§ Ansøgningsfristen er den 05. feb. 2020

Kvik-nr. 78908903

Ringsted Kommune, Kompetenceenheden

Tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 07. feb. 2020

Kvik-nr. 79031265

Poppelgården Familiecenter, 2650 Hvidovre

Familiebehandler

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79037522
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

166.000 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. 3  27. januar 3. februar 13. februar
Folkeskolen nr. 4  11. februar 18. februar 27. februar
Folkeskolen nr. 5  25. februar 3. marts 12. februar

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

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

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

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

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

Faglige netværk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for de faglige netværk:  
folkeskolen.dk/fag, 
jje@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
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

Forsideillustration: Louise 
Thrane Jensen
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

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 8:

N R .  2   |   3 0 .  J A N U A R   |   2 0 2 0

FORSKER OM ARBEJDSTID: DET SKAL LYKKES NU 

SE, HVAD  
PENGENE  
ER GÅET TIL
Kun et ud af tre efteruddannelses-
projekter har givet lærerne et  
fagfagligt løft. Folkeskolen har 
kortlagt A.P. Møller Fondens  
milliarddonation til skolen.
L Æ S  S I D E  2 0

11
MILLIONER 

EKSTRA  
TIL FYREDE 

LÆRERE
L Æ S  S I D E  6

NY TEST: 
HJÆLP TIL 
TALBLINDE 

ELEVER
L Æ S  S I D E  3 4

TEMA: FONDSPENGE
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Tegning: Craig Stephens

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

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op  
i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel føles  
bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 165

Vi er tre måneder inde i 2020, 
og januar stadig ikke overstået
Det har vakt undren også uden for danske læringsmiljøer, at vi 
ifølge en netop offentliggjort undersøgelse nu tre måneder inde i 
2020 stadig befinder os i januar. 

En nyuddannet filosof, som angiveligt selv har gjort lignende 
observation på kalenderen ude i køkkenet, mener, at man for at 
opklare mysteriet bør skelne mellem på den ene side »måneden i 
sig selv« og på den anden side vores oplevelse af måneden.

Hvilket er så fint. Men det spørgsmål, der skal stilles, er vel 
snarere, om det hele ikke bare skyldes, at januar er så fucking 
mørk og våd og blæsende? 

Skyldes det hele ikke bare, at januar er så fucking mørk og våd 
og blæsende? 

»Jo«, indrømmer filosoffen. »Det hele skyldes med stor sand-
synlighed, at januar er så fucking mørk og våd og blæsende«.

U N D E R S Ø G E L S E :

S-FORSLAG: 
Nu skal bandeord og 
stavefejl også koste  

i børnechecken
Fremover er det ikke kun elevers 
fravær fra skolen, men også andre 
forseelser, der kan gå ud over bør-
neydelsen. Ifølge et nyt forslag fra 
regeringen skal kommunerne nemlig 
have udvidet deres sanktionsmulig-
heder over for børn og familier, der 
ikke gør, hvad der bliver sagt.

»Vi arbejder p.t. med en model, 
der kombinerer den klassiske ban-
dekasse med en slags klippesystem, 
som det kendes fra for eksempel kø-
rekortet«, forklarer den socialdemo-
kratiske ordfører og giver eksempler 
på, hvad der skal give »klip«: 

»Et bandeord kan for eksempel 
takseres til 50 kroner. Nogenlunde 
samme niveau bør det koste, hvis man 
har glemt sit gymnastiktøj eller vipper 
på stolen. Vi overvejer også en mindre 
bøde for stavefejl i danske stile. Til 
gengæld bør det koste mindst 100 
kroner, hvis man kaster med sne eller 
slet ikke har læst lektier eller for ek-
sempel løber på kanten af bassinet til 
svømning, det går jo ikke«. 

Politikeren ønsker hverken at be-
svare spørgsmål om den forventede 
effekt eller om bureaukrati i forbin-
delse med indberetningerne.

DIGITAL GENIAL 
Sæt gang i dialogen om børnenes 
online-liv på forældremødet

Gratis online-værktøjskasse med aktiviteter, 
der kan gennemføres på 20 minutter.

Digital genial er målrettet forældremødet 
i indskoling og mellemtrin.

Find materialet på digitalgenial.dk

Udgivet i samarbejde med Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft, 
Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Hvorfor arbejde med ”Bogen år”? 
• bøger er med til at danne grundlag for elevernes alsidige 

og personlige udvikling
• bøger bidrager til elevernes erkendelse af, at læsning 

er en nøgle til på egen hånd og i fællesskab med 
andre at tilegne sig viden, at opleve og fordybe sig i 
tekster

• bøger bidrager til elevernes erkendelse af, at læs-
ning er en kilde til udvikling af personlig og kulturel 
identitet

Bogens år
Den 3-årige læseindsats ”Læselyst i folkeskolen” igangsættes med det selv-
stændige initiativ ”Bogens år”, som alle skoler kan vælge at arbejde med. 

• bøger bidrager til, at eleverne udvider deres forståelse 
for andre mennesker og kulturer og indbyder til ople-
velse, empati og erkendelse

• bøger kan være med til at stimulere et fælles møde i 
litteraturen for forældre og elever  

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet en række 
ideer til skolens arbejde med læselyst i ”Bogens år.” Ideerne 
er samlet i et kort inspirationsmateriale målrettet det pæ-
dagogiske læringscenter og skolens lærere og pædagoger.

Læs mere på:

https://emu.dk/læseindsats
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