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Skolen SkAl VÆRe MeRe
ViRkelighedSnÆR
Journalist og forfatter lars olsen mener, 
at skolen skal tættere på virkeligheden. 
det er i mødet med virkeligheden, at 
man lærer noget nyt.
Side 22

Én MAnd  
– og 28 kVindeR
28 af lærerne er kvinder, og der er kun 
én mandlig lærer på bredebro skole. der 
er intet forskningsmæssigt belæg for at 
sige, at det går ud over elevernes læring.
Side 36

konkuRRence  
oM eleVeR
I slagelse er der risiko for, at  
skoler kastes ud i konkurrence mod 
hinanden, efter at der er indført en 
model, hvor pengene følger eleven.
Side 10

elever i erhvervsklasse får en 
forsmag på arbejdslivet ved at 
arbejde mere praktisk. det er 
fysisk hårdt, men ikke hårdt i 
hjernen, som en af dem 
udtrykker det.

Mere selvværd til 
skoletrætte elever

R e P O R T A G e Side 14
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- veje til viden

Det faglige indhold i Samfundsfag 8 er organiseret, så der  
skabes sammenhæng og naturlig progression i stoffet.

Hvert kapitel efterfølges af spørgsmål til tekst og kilder samt 
en større opgave af kreativ karakter, hvor der arbejdes med 
kapitlets faglige indhold på en engagerende og inddragende 
måde. Grundbogen giver desuden korte praksisrelaterede 
gennemgange af samfundsfaglige metoder.

Systemet består af en grundbog, en lærerens bog og en  
i-bog til hhv. 8. og 9. klasse.

Nyt og levende grundbogssystem med  
engagerende opgaver, samfundsfaglige  
metoder og masser af kilder.

Grundbog: 222 sider kr. 189,-
Lærerens bog: 124 sider kr. 499,-  
i-bog plus: pr. år, pr. klasse kr. 378,-
Samfundsfag 9: Grundbog udk. forår 2012

Samfundsfag

Engagerende 
opgaver

16 videointerviews med  
relevante personer i   

samfundet på i-bogen

Samfundsfag 8

Se uddrag af  
bøgerne online

13504

samfundsfag.gyldendal.dk
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I en annonce i de lokale aviser i Slagelse kunne man her i foråret se Eggerslev-
magle Skole reklamere med, at skolen blandt andet har en international klasse og en 
sportsklasse. 

Det er så vidt vides første gang, en folkeskole bruger penge på at reklamere for at 
få elever. Det nye initiativ skyldes, at kommunen har indført det taxametersystem, der 
skaber så store problemer i resten af uddannelsessektoren.

I stedet for at pengene tildeles skolerne efter antallet af klasser, får hver elev et 
antal kroner med. Det betyder, at kun en klasse på 23-24 elever giver mulighed for at 
undervise i det vejledende timetal. Mens en årgang på for eksempel 34 giver pædago-
giske og økonomiske problemer, som det kan ses af artiklen inde i dette blad. 

Hvem skal beskytte folkeskolen mod på den måde at blive konjunktur- og konkur-
renceramt, hvis den fortsat skal være hjørnesten i vores sammenhængskraft, fremtid 
og demokrati?

Det er som at se en amerikansk serie, hvor politiet spiller »good cop, bad cop«, hvis 
man kigger på henholdsvis de kommunale budgetter og årets finanslovsforslag. 

Den sympatiske først. Finanslovsforslaget fik godt nok ikke plads til den lovede 
ordning med to lærere i de små klasser. Og flere af forslagene er genudsendelser af den 
tidligere regerings ideer. For eksempel satsningen på it og 42 millioner til 14 tospro-
gede skoler.

Men der er også solide aftryk af den nye regering. De 42 millioner er nu ikke læn-
gere betinget af testresultater. Det er også fint, at der kommer en længe tiltrængt sam-
let forskningsmæssig satsning på specialundervisning til seks millioner om året, og at 
der er sat midler af til forsøg i skolen. Dermed bliver det muligt at sætte ny udvikling i 
gang, uden at initiativerne behøver gå på grund i kredsen omkring folkeskoleforliget. 

Men »bad cop« fylder meget mere. 
254 millioner kroner har kommunerne planlagt at spare i 2012, viser DLF’s budget-

undersøgelse. Tallets størrelse illustreres af, at regeringen lægger op til en reserve til 
initiativer i forbindelse med et folkeskoleudspil på 153 millioner i 2012. 

De kommunale budgetter betyder, at lærerne, forældrene og eleverne vil opleve 
kraftige besparelser, som langt vil overskygge initiativerne i finansloven. Igen.

For hvad hjælper det, at skolen kan søge en pulje til it, når it-vejlederen dårligt har 
tid til at skrive ansøgningen og implementere projektet, og der ikke er penge til at ef-
teruddanne lærerne? 

For der er sparet næsten 3.000 lærerstillinger 
væk, og de fleste steder er budgetterne bar-
beret helt ind til benet. Resultaterne er 
velkendte for de fleste, som læser denne 
leder. 

Skal undervisningsministeren for 
alvor gøre en forskel for folkeskolen, 
skal hun tilkæmpe sig en plads i 
slagsmålet om rammerne for skolen. 
Ikke dér, hvor man sætter plaster på 
bagefter.  

Læs side 10 og 11.

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

Forsidefoto: Simon Jeppesen

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

128. årgang, ISSN 0015-5837

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på ikonet 
til venstre »Klag over bladle-
veringen«.
Forhold/ændringer om  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org
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Det er som at se en 
 amerikansk serie, hvor 
politiet spiller »good 
cop, bad cop«, hvis man 
 kigger på henholdsvis de 
 kommunale budgetter og 
årets finanslovsforslag.

175.000 læsere 

Hanne	Birgitte	Jørgensen,		

ansv.		cHefredaktør			

HJo@dlf.org
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Skolen SkAl VÆRe MeRe
ViRkelighedSnÆR
Journalist og forfatter lars olsen mener, 
at skolen skal tættere på virkeligheden. 
det er i mødet med virkeligheden, at 
man lærer noget nyt.
Side 22

Én MAnd  
– og 28 kVindeR
28 af lærerne er kvinder, og der er kun 
én mandlig lærer på bredebro skole. der 
er intet forskningsmæssigt belæg for at 
sige, at det går ud over elevernes læring.
Side 36

konkuRRence  
oM eleVeR
I slagelse er der risiko for, at  
skoler kastes ud i konkurrence mod 
hinanden, efter at der er indført en 
model, hvor pengene følger eleven.
Side 10

elever i erhvervsklasse får en 
forsmag på arbejdslivet ved at 
arbejde mere praktisk. det er 
fysisk hårdt, men ikke hårdt i 
hjernen, som en af dem 
udtrykker det.

Mere selvværd til 
skoletrætte elever

R e P O R T A G e Side 14
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- veje til viden

Det faglige indhold i Samfundsfag 8 er organiseret, så der  
skabes sammenhæng og naturlig progression i stoffet.

Hvert kapitel efterfølges af spørgsmål til tekst og kilder samt 
en større opgave af kreativ karakter, hvor der arbejdes med 
kapitlets faglige indhold på en engagerende og inddragende 
måde. Grundbogen giver desuden korte praksisrelaterede 
gennemgange af samfundsfaglige metoder.

Systemet består af en grundbog, en lærerens bog og en  
i-bog til hhv. 8. og 9. klasse.

Nyt og levende grundbogssystem med  
engagerende opgaver, samfundsfaglige  
metoder og masser af kilder.

Grundbog: 222 sider kr. 189,-
Lærerens bog: 124 sider kr. 499,-  
i-bog plus: pr. år, pr. klasse kr. 378,-
Samfundsfag 9: Grundbog udk. forår 2012

Samfundsfag

Engagerende 
opgaver

16 videointerviews med  
relevante personer i   

samfundet på i-bogen

Samfundsfag 8

Se uddrag af  
bøgerne online

13504

samfundsfag.gyldendal.dk
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Ansvar tilbage  
til Christiansborg

2012 tegner til at 
blive endnu et år med 
besparelser på kom-

munalområdet. 
Dlf’s formand  

Anders Bondo Chri-
stensen vil have 

ansvaret tilbage til 
landspolitikerne.

»Eleverne  
føler sig  
stolte«
siden Gülüzar Çoban 
blev uddannet fra oden-
se seminarium i 2005, 
har hun undervist i kri-
stendom, dansk som 
andetsprog og matema-
tik på Abildgårdskolen.

Hjemmevant i 
sløjdlokalet
»Jeg elsker sløjd«, siger Frederik med efter-
tryk. »Vi drejer skåle og alt muligt«.
Frederik går i en såkaldt E-klasse  
– erhvervsklasse. 
 

indholdKøb
klassesæt
til grundskolen 

med markant 

rabat! 
Dansklærerforeningens Forlag tilbyder fra den  

15. november og frem til juleferien 2011 alle kunder 

i grundskolen en klassesætsrabat på 15 %. Tilbuddet 

gælder alle undervisningsbøger og skønlitteratur til 

grundskolen.

Ved køb af minimum 15 stk. af den samme titel  
gives en rabat på 15 %. Alle klassesætsbestillinger med 

rabat leveres på skolen senest den 15. januar 2012.

Læs mere om Dansklærerforeningens Forlags grund-

bøger, serier og skønlitteratur på www.dansklf.dk/ 
boger. Her kan du også bestille bøger med klasse-

sætsrabat direkte, eller du kan sende en mail med 

bestilling til salg@dansklf.dk.

Dansklærerforeningens Forlag ejes 100 % af Dansk-

lærerforeningen, og forlaget er således medlemmernes 

– lærernes – eget forlag. Dansklærer- foreningens Forlag 

er forpligtet til at udvikle, udgive og formidle undervis-

ningsmidler til danskfaget som fagligt og fagdidaktisk 

understøtter, stimulerer og udfordrer til den bedst mu-

lige danskundervisning.

www.dansklf.dk/boger 
salg@dansklf.dk · Tlf: 44 92 59 95

KroniK
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24 dAgE med ny skolereform

22 26 33 4844

Uddannelse  
for de mange

knap havde Christine  
Antorini indtaget minister-

kontoret, før journalist  
og forfatter lars olsen blev 
kaldt over til ministeriet for 

at holde oplæg for embeds-
mændene om sin nye bog 

»Uddannelse for  
de mange«.

Læsetrappen
Hvorfor er det så svært 

at læse dansk?
Bogens budskab er, at 

det er svært at få forbin-
delse mellem bogstaver 

og lyde i det danske 
sprog.

Folkeskolens  
udfordring
kun 80 procent af en år-
gang gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Det 
er for lidt, mener folketin-
get. Procenten skal op på 
95. Professor niels ege-
lund har fået 53 millioner 
kroner over fem år til at 
finde ud af hvordan.

Aktualiseret side 06
Kvantificeret side 11
Folkeskolen.dk side 12
overværet side 14
DLF’s hovedstyrelse side 19
Konfronteret side 22
Fotograferet side 24
Debatteret side 26
Læserrejser side 33
rapporteret side 36
Lærer til lærer side 40
ny viden side 44
Spot side 45
Publiceret side 48
Korte meddelelser side 50
Ledige stillinger side 50
Bazar side 55
Uskolet side 58

OvErsigt:
»Skolen er en  
pædagogisk  
institution med 
en pædagogisk 
opgave – uanset 
hvilke økonomi-
ske eller politiske 
behov samfundet 
måtte have«.

95%

Læserrejse 
til Beijing
Tag med folkesko-
len til kinas hoved-
stad, hvor man også 
overnatter ved Den 
kinesiske Mur.

KroniK
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Får elever undervisning på deres modersmål, 
kan det være med til at højne deres faglige 
niveau. Det er konklusionen i den ny og om-
fattende undersøgelse, »Tosprogede elevers 
undervisning i Danmark og Sverige«, der ser 
på forskelle og ligheder mellem undervisnin-
gen i Sverige og Danmark. 

Skolerådets formandskab, der har bestilt 
undersøgelsen, ønskede at blive klogere på, 
hvorfor svenske tosprogede hidtil har klaret 
sig bedre i Pisa-test end de danske.

»Der er ikke forfærdeligt mange forskelle 
mellem Danmark og Sverige. Men lige præcis 
modersmålsundervisningen ser ud til at have 
en betydning«, siger forskningsleder Beatrice 
Schindler Rangvid.

»Vi har kun grove indikatorer, men det ser 
ud til, at der er en sammenhæng til elevernes 
resultater. Det her kalder, som jeg ser det, på, 
at man undersøger dybere på de enkelte fak-
torer«, tilføjer hun.

Og den anbefaling vil undervisningsmini-
ster Christine Antorini følge. I stedet for med 
det samme at gøre det obligatorisk for kom-
munerne at udbyde modersmålsundervisning 
vil hun sætte undersøgelser i gang af effekten 
af og vilkårene for undervisningen. Vi har 
brug for dansk forskning, mener ministeren. 

DLF’s formand Anders Bondo Christensen 
er derimod klar til at genindføre retten til mo-
dersmålsundervisning for alle. Han er ikke i 
tvivl om, at den vil styrke de tosprogede ele-
vers faglighed. »Vi burde forstå at udnytte de 
tosprogede elevers sproglige potentiale meget 
bedre, end vi gør«, siger han.

Forsøg med obligatorisk 
 modersmålsundervisning
I Danmark blev retten til modersmålsunder-
visning afskaffet i 2002, og i 2008 viste en 
undersøgelse, at kun 5.000 af landets cirka 
70.000 tosprogede elever fik modersmålsun-
dervisning. I Sverige har tosprogede elever 
krav på modersmålsundervisning, hvis der er 
fem elever i en kommune, der taler samme 
sprog.

Skoleleder på Kokkedal Skole og medlem 
af Skolerådets formandskab Kirsten Birkving 
mener, at man bør starte forsøg med obligato-
risk modersmålsundervisning i Danmark.

»Det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvor-
dan modersmålsundervisning kan hjælpe. 
Man kunne have kontrollerede forsøg med 
for eksempel fem frivillige skoler, som man 
fulgte. Rapporten efterlader jo mange spørgs-
mål, og for mig er det meget vigtigt, at vi 
bruger pengene der, hvor behovet er størst«, 
siger hun. 
pai@dlf.org og lif@dlf.org

TeksT   Pernille Aisinger
lise frAnk  

Modersmålsundervisning 
løfter de tosprogedes  faglighed
Ny undersøgelse viser, at modersmålsundervisning forbedrer elevernes 
skoleresultater. DLF ser gerne retten til modersmålsundervisning genindført, 
men undervisningsministeren vil først have undersøgt effekten i Danmark. 

Brug for  
økonomisk  
støtte?
Danmarks Lærerforenings Understøttelses-

kasse yder økonomisk støtte til medlem-

mer, der er i en vanskelig situation.

Støtten kan fås enten som kontant tilskud 

til behandling eller som delvis frit ophold 

på et af foreningens hoteller i forbindelse 

med rekreation.

Følgende medlemsgrupper kan søge om 

støtte fra Understøttelseskassen:

•  Lærere, børnehaveklasseledere  

og ledere

• Pensionerede medlemmer

•  Forældre til hjemmeboende lærerbørn 

under 18 år

Læs mere om reglerne for tildeling af 

støtte på:  

www.dlf.org/medlem/medlemsfordele 

eller kontakt Danmarks Lærerforening, 

Økonomiafdelingen – tlf. 33 69 63 00.

Vi burde for-
stå at udnytte 
de tosprogede 
 elevers sprog-
lige potentiale 

meget bedre, 
end vi gør.

Anders Bondo 
Christensen
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Siden august i år har Abildgårdskolens elever 
i Odense med tyrkisk, somalisk og arabisk 
familiebaggrund fået undervisning på deres 
modersmål i to ugentlige lektioner.

Skoleleder Allan Feldskou tror på, at det 
kan betale sig at udvikle elevernes samlede 
sproglige repertoire, når de skal blive fagligt 
stærke. Men selve begrebet modersmålsun-
dervisning ville han gerne kunne udskifte 
med et andet. 

»Jeg kalder det et belastet begreb, fordi 
mange forbinder det med den modersmåls-
undervisning, vi havde for ti år siden – med 
noget, der ikke rigtig fungerede, var spild af 
resurser og ikke havde lødig karakter«, siger 
Allan Feldskou. 

I klasselokalerne på hans skole er moders-
målsundervisningen i år på mange måder en 
anden end den, der før i tiden fandtes efter 
skoletid og med Allan Feldskous udtryk »le-
vede sit eget liv uden sammenhæng til den 
almindelige undervisning«.

Og netop sammenhæng er nøgleordet i 
skolens måde at tænke moderne modersmåls-
undervisning på. 

en følelse af anerkendelse
Fredag er sprogdag for alle elever i indskolin-
gen. Mens ti elever får styrket deres tyrkiske 
ordforråd og fordoblet deres begrebsverden, 
afholdes i løbet af dagen også undervisning 
for tre arabiske og tre somaliske klasser. Alle 
klasser arbejder lige nu med temaet sport og 
krop, også hvor undervisningen foregår på 
dansk. 

»Spor dallari« står der på tavlen i det 
mindste af klasselokalerne, hvor fredagens 
tyrkiskundervisning er begyndt. Med blik-
kene vendt mod modersmålsunderviser 
Gülüzar Çoban, der fører kridtet, kan særligt 
drengene ikke holde sig tilbage med bud på 

Odense udvikler undervisning 
på modersmål

TeksT   Pernille Aisinger og lise frAnk 

FOTO  lise frAnk

På Abildgårdskolen i Odense er 87 procent af eleverne tosprogede. Skoleleder og lærere oplever det 
som en resurse og tilbyder alle elever i indskolingen undervisning på arabisk, somalisk og tyrkisk.

De tyrkisktalende 
elever på Abild-
gårdskolen er et 
mindretal i for-

hold til eleverne 
med arabisk og 

somalisk fa-
miliebaggrund. 

Men da samtlige 
dansk-tyrkiske 

familier med ele-
ver i indskolings-

alderen takkede 
ja til tilbuddet 

om undervisning 
på modersmålet, 
oprettede skolen 

et lille tyrkiskhold 
med ti elever fra 

1. til 3. klasse.
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Den lille skare af elever taler alle fly-
dende dansk, men deres familiebaggrund 
er tyrkisk. Mens to af pigerne er tyrkiske 
kurdere, er brødrene Ayhan og Okan børn 
af en dansk mor og en tyrkisk far. Altså har 
eleverne forskellige forudsætninger for at 
tale, lære og forstå tyrkisk. Aldersmæssigt 
er eleverne også ulige, men alligevel oplever 
Gülüzar Çoban, at der er opstået et fælles-
skab i klassen.

»Eleverne føler sig stolte. Tyrkiskundervis-
ningen betyder meget for anerkendelsen af, 
hvem de er«, siger Gülüzar Çoban, der selv 
har tyrkisk baggrund. Siden hun i 2005 blev 
uddannet fra Odense Seminarium, har hun 
undervist i kristendom, dansk som andet-
sprog og matematik på Abildgårdskolen. 

Også etnisk danske elever 
kan vælge arabisk
Abildgårdskolen har i første omgang fået pen-
ge fra Odense Kommune til modersmålsun-
dervisningen i indskolingen de næste tre år. 
Men Allan Feldskou har visioner for skolen, 

Tyrkisk-, matematik- og kristendomslærer gülüzar Çoban fik 
selv meget ud af modersmålsundervisningen på Vestre sko-
le i odense, da hun kom til Danmark i slutningen af 70’erne.

sportsgrene, der kan få plads i ordvrimlen på 
tavlen. På tyrkisk hedder løb yarış, cykel bi-
siklet og fodbold fudbol, lærer eleverne. Flere 
af dem kender begreberne i forvejen, men ser 
dem nu også på skrift.

JULEKONKURRENCEN 2011 

Yderligere information / bestilling af kort:

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

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

 – og hjælp samtidigt børn i nød

Fri 
returret 

Alle klasser tjener 2.500,- pr. solgt kasse kort

Eleverne  
føler sig stolte.
Tyrkisk under-

visningen
betyder

meget for
aner kendelsen

af, hvem
de er.

Lærer 
Gülüzar Çoban
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En sprogresurse, 
der skal bruges nu 
På sigt er det Abildgårdskolens vision at kunne profilere sig som interna-
tional skole med et bredt udbud af sprogfag på alle klassetrin. Men det 
er nu, som tredjegenerationsindvandrere, at eleverne med anden etnisk 
baggrund virkelig kan blive dygtige på to sprog, mener modersmålsun-
derviser på skolen i Vollsmose, gülüzar Çoban.

»eleverne i min klasse taler dansk, men deres modersmål er tyrkisk. 
Det er en resurse, vi bør udnytte«, siger hun og peger på, at næste gene-
ration vil have sværere ved at tilegne sig sprogfærdighederne. 

Det er ikke mindst en personlig erfaring, hun har gjort sig. selvom 
gülüzar Çoban ofte har læst højt for sin datter på tyrkisk, havde datteren 
i sin tid svært ved modersmålsundervisningen, fortæller hun.

»Jeg er bange for, at den lethed, hvormed jeg kunne lære to sprog, er 
forsvundet, når mine børnebørn måske vil lære tyrkisk«, siger den oden-
seanske lærer. 

der rækker langt ud over udviklingsprojektets 
treårige horisont.

Han og den øvrige skoleledelse ville gerne 
på sigt kunne kalde sig en international sprog-
skole, hvor arabisk, tyrkisk og somalisk blev 
fag, alle elever, uafhængigt af etnisk oprin-
delse, kunne vælge. 

»Hvis nogle af de etnisk danske elever 
synes, at det ville være spændende at lære de 
arabiske skrifttegn, så skulle de have lov til 
det«, siger Allan Feldskou. 

Men hverken skolens profil eller det helt 
rigtige ord for viften af udbudte sprogtimer er 
endnu afgjort. Kalder man Abildgårdskolen 
for en sprogskole, ser skolelederen særligt ét 
problem. 

»Mange af vores forældre opfatter sprog-
skole som noget helt andet end det, vi gerne 
vil signalere. Da de i sin tid kom til Danmark, 
gik de på danskkurser på en sprogskole inde 
i Odense. Det er jo noget helt andet end den 
folkeskole, vi er«, siger Allan Feldskou.  
pai@dlf.org og lif@dlf.org

UDDANNELSE 

I CENTRUM

præsenterer

Uddannelsesmesse for 20.000 
unge fra 7. – 10. klasse og andre, 
der skal i gang med en ungdom-
suddannelse.

22. – 25. november

Forum Copenhagen
Julius Thomsens Plads 1

1925 Frederiksberg

Lærere og UU-vejledere 
booker på booking.uu.kk.dk.

Program fra 4. november på 
uddannelse-i-centrum.dk

Mød alle uddannelserne! 
Lærer-lounge med inspiration.
Innovationsspil for 9. og 10. kl.

2011 i 
Forum

www.uddannelse-i-centrum.dk� www.genvej.nu

UICUge 47
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Antallet af elever i Slagelse Kommune 
er pludselig blevet meget vigtigt for 
skolernes overlevelsesmulighed.

Indtil nu har skolerne fået tildelt 
midler, efter hvor mange klasser 
der findes. Men i år er der indført 
en såkaldt rygsækmodel, der binder 
pengene til det enkelte barn. Eggeslev-
magle Skole har for eksempel i tre år haft 
en international linje. I år er der desuden 
oprettet en sportslinje med to klasser og en 
science- og it-linje. 

»Skolen har i foråret indrykket en annonce 
i lokalavisen for at fastholde og tiltrække ele-
ver til de nye linjer, så de traditionelle kunder 
til privatskolerne forbliver i folkeskolen«, 
siger skoleleder John Larsen og understreger, 
at beslutningen er taget, før rygsækmodellen 
blev en realitet. 

Med modellen skal skolerne have klasser 
med 23-24 elever for at give eleverne det vej-
ledende timetal, men har skolen små klasser, 
kan det ikke lade sig gøre. 

»Hvis der er 34 på en årgang, er det et 
problem. Derfor kommer der hold på tværs 
af klasser, som ikke er pædagogisk begrun-
det. Vi har talt meget imod den her model, 
fordi det giver en uskøn konkurrence mellem 
skolerne. Nogle skoler prøver simpelthen at 
kapre elever fra andre skoler for på den måde 
at kunne tilbyde den bedst mulige undervis-
ning«, siger formand for Slagelse Lærerkreds 
Per Haugård og tilføjer:

»Vi kan ikke leve med, at én skole udkon-
kurrerer en anden. Og det kunne godt være 
den yderste konsekvens«.

Markedet bestemmer
Formand for børne-, uddannelses- og inte-
grationsudvalget i Slagelse Kommune Stén 
Knuth, Venstre, medgiver, at den nye model 
medfører, at skolerne får en mere markeds-

Skoler presses til at 
konkurrere om eleverne

TeksT  MAriA becher Trier  

I slagelse er der risiko for, at skoler kastes ud i konkurrence mod hinanden, 
efter at der er indført en model, hvor pengene følger eleven. 

orienteret tilgang til at skaffe elever. Men han 
mener ikke, at skolerne går på strandhugst 
hos hinanden. 

»Der findes brochurer, hjemmesider og 
videoer, der fortæller om, hvad skolerne kan. 
Når pengene nu følger barnet, vil der sikkert 
sidde skoleledere, der tænker mere over, hvor-
dan han skærper skolens profil – også for at 
holde på de bedste lærere«, siger Stén Knuth.

Han tror ikke, at den skærpede konkur-
rence kommer til at gå ud over skolerne. 

»Det skal foregå på en måde, så det ikke 
ødelægger folkeskolen. Men lederne har en 
fin selvjustits og er gode til at tage samtaler 
med hinanden«. 

I sidste uge har Slagelse sendt et forslag 
om at lukke seks skoler til høring. Per Hau-
gård mener, at den beslutning er nødvendig. 
Han har været ude på flere af de lukningstru-
ede skoler for at tale om fremtiden.

»Vi er imod en ren elevbaseret tildelings-
model. Men på det punkt er kommunen ikke 
til at rokke. Med den tildelingsmodel bliver 
der nødt til at være færre skoler. De enkelte 
skoler må bruge deres lokalkendskab til at 

argumentere for, hvem der skal lukkes. Vores 
opgave er at sikre, at resurserne til at drive 
skole for fortsat er der, at der ikke sker afske-
digelser, og at forflyttelser sker på en ordent-
lig måde«, siger Per Haugård.  
mbt@dlf.org 

Skolen 
har i foråret 

 indrykket
en  annonce i 

lokal avisen for 
at fastholde 
og tiltrække 
 elever til de 

nye linjer.
skoleleder 

John Larsen
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I 26 kommuner bliver der 
sparet på lærernes arbejdstid.

I 24 kommuner giver det ringe-
re specialpædagogisk indsats 
uden for normalklassen.

Ansvaret skal  
tilbage til  
Christiansborg

odense Kommune 

Københavns Kommune 

Haderslev Kommune 

frederikshavn Kommune

Svendborg Kommune 

2012 tegner til at blive endnu et år med 
besparelser på kommunalområdet. 60 kom-
muner skal samlet spare 330 millioner kroner 
– det viser en budgetundersøgelse foretaget 
af Danmarks lærerforening.

De nyeste besparelser kommer oven i tid-
ligere års milliardbesparelser og står i direkte 
modsætning til de landspolitiske ambitioner 
for skolen.

Dlf’s formand Anders Bondo Christensen 
vil have ansvaret tilbage til landspolitikerne.

»Kommunerne foretager de her bespa-
relser, fordi de er nødt til at få virkeligheden 
til at hænge sammen. Men det er folke-
tinget, der har det overordnede ansvar for 
folkeskolen. og de bliver nødt til at tage 
ansvaret, så kommunerne leverer det, der 
skal til, for at man lever op til de store am-
bitioner, man har på Christiansborg«, siger 
Anders Bondo. 
esc@dlf.org

I 23 kommuner er der uændrede resurser, mens fem kredsformænd 
ikke vidste, hvordan budgetsituationen er for 2012. 60 procent af 
kommunerne skal spare i 2012.

11.750.000 kr.

39.800.000 kr.

De 5 
kommuner, 
Der skal 
spare mest:

De 5 
kommuner, 
Der tilfører 
flest penge:

16.000.000 kr.

15.000.000 kr.

34.700.000 kr.

35.000.000 kr.

41.000.000 kr.

I 32 kommuner kommer  
det til at koste lærer-
stillinger.

32
2012 I 5 kommuner giver det 

flere undervisningstimer til 
eleverne.

5

I 4 kommuner giver det mere støt-
te til elever med særlige behov, 
der undervises i normalklassen.

426

I 4 kommuner giver det 
forbedringer af lærernes 
efteruddannelse.

424

I alt skal: 60 kommuner 
spare i alt 333.009.000 kr.

2.622.000 kr.

8.600.000 kr.

9.700.000 kr.

I alt får 9 kommuner tilført 
76.222.000 millioner kr.

Kilde: Danmarks Lærerforening gen-
nemførte i perioden 29. september til 
25. oktober en undersøgelse af kom-
munernes besparelser på folkeskole-
området 2012. Der var svar fra 97 af 
de 98 kommuner.
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ADHD-foreningen: Vi 
deler ikke reklamer for 
medicin ud til børn

ADHD-foreningen beskyldes 
for at dele medicinreklamer ud 
til elever fra den kampagnebus, 
der besøger skolerne. Direktø-
ren afviser kritikken fra orga-
nisationen »Læger uden spon-
sor« og forklarer, at reklamerne 
er til bussens voksne gæster.
»Folderne er ganske vist udgi-
vet af et medicinalfirma, men 
der er ikke reklamer for medicin 
i dem, for det er ikke lovligt«, si-
ger Camilla Lydiksen fra ADHD-
foreningen.
fra det faglige netværk 
specialpædagogik

for første gang nogensinde kan man nu 
sammenligne danske elevers resultater i de 
nationale test fra år til år. I læsning er resul-
taterne mellem fire og otte procent bedre. I 
matematik er de steget mellem to og otte 
procent. I engelsk er stigningen på seks pro-
cent. I biologi og geografi er de faldet med 
fire procent, mens resultaterne i fysik/kemi 
er fire procent højere, oplyser kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen.

Børne- og undervisningsminister Christi-
ne Antorini er tilfreds med fremgangen.

»før vi med sikkerhed kan sige noget om 
udviklingen i landsresultaterne, skal vi følge 
udviklingen over nogle år. Men det glæder 
mig, at der ser ud til at være sket en positiv 
udvikling på tværs af klassetrinene – og sær-
ligt i læsning og matematik. Den udvikling 
skal fortsætte«, siger hun. 

Både professor niels egelund og Dlf’s 
formand Anders Bondo Christensen ville have 
været overraskede, hvis der ikke havde været 
fremgang i nationale test fra 2010 til 2011. 
Det sker altid, når man indfører den type test-
systemer, siger de. 

»Man kan se det i andre lande, der har ind-
ført testsystemer. først går det opad og opad 
i nogle år, og så flader det ud«, siger Anders 
Bondo.

niels egelund fortæller, at man ikke ud fra 
den netop offentliggjorte nationale prostati-
onsprofil kan vurdere, om fremgangen i test-
resultater er udtryk for en øget faglighed eller 
for, at eleverne har øvet sig i den testform, de 
møder i nationale test.

foråret 2010 var første gang, alle ti test 
blev gennemført, og resultaterne herfra blev 
brugt som basis for den nationale præsta-
tionsprofil. I foråret i år blev testene så gen-
nemført igen, og ideen er, at det er de samme 
test, der anvendes hvert år, så resultaterne 
kan sammenlignes. Præstationsprofilen kan 
anvendes til at følge landets faglige udvik-
ling over tid. som bekendt er det dog ikke de 
samme spørgsmål, eleverne får, da testene er 
adaptive, og opgaverne udvælges fra en stor 
opgavebank, ud fra hvordan den enkelte elev 
klarer opgaverne. 

De nationale test skal evalueres senest i 
2013. evalueringen vil danne grundlag for en 
vurdering af testenes videre udvikling, oplyser 
Undervisningsministeriet.
kra@dlf.org

Fremgang i læsning, 
tilbagegang i naturfag
I otte ud af de ti test kan man registrere en fremgang,
mens det er gået tilbage i biologi og geografi.

tEkst  kAren rAvn 

Foto klAUs HolsTIng

Ud med kristen-
domskundskab, 
ind med  religion
Kristendomsunder-
visningen i folke-
skolen skal fremover 
erstattes af religi-
onsfag. Det mener 
et flertal i Folketin-
get. DLF er glad for 
flertallet, da det vil 
fastholde klassefæl-
lesskabet, når alle 
kan være med. 

NAtIoNAlE tEst:
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Videncentre: 
Forskning taber i 
 finansieringsspil

I 2009 lukkede Undervisnings-
ministeriet kassen for finansie-
ring af landets videncentre. I 
dag kæmper centrene for midler 
– ofte mod hinanden. forsk-
ningen inden for blandt andet 
folkeskolens fag er den store 
taber. Tre centre er lukket, og 
projektaktiviteten er styrtdyk-
ket. I alt gav ministeriet finansiel 
støtte til 28 centre i perioden fra 
2004-2007. folkeskolen.dk har 
foretaget en rundspørge til otte 
videncentre, som har forsket in-
den for skole og undervisning. På 
videncenter for læsning fortæl-
ler centerlederen, at de bruger 
uanede resurser på at skaffe 
midler, og derfor er projektakti-
viteten nede på 20-25 procent 
af tidligere.

sidste år nedlagde Høje-Taastrup kommune 44 læ-
rerstillinger, i år nedlægges 35. De 21 lærere er varslet 
afskediget til 30. juni 2012. De afskedigede er 14 
uddannede lærere og syv uden en læreruddannelse. 
Heraf er flere lærerstuderende. 

Afskedigelserne skyldes besparelser. kommunen 
vil spare ni millioner kroner i 2012. foruden de lærere, 
der er varslet fyret, er fem gået på pension, og et antal 
vakante stillinger bliver ikke besat.

»De, der er tilbage, har et hårdt job. Der bliver tale 
om sammenlagte klasser og besparelser på special-
undervisningen. sidste år oplevede vi besparelser på 
specialundervisningen på 25 procent, og i år varsles 

der også 25 procent besparelser på det område. Men 
der er meget, der ikke er afklaret endnu«, siger vibeke 
lynge, der er kredsformand i Taastrup. 

»sidste år foreslog vi, at man lukkede tre skoler, 
men man valgte kun at lukke to af dem. en gang 
imellem tror jeg, politikerne overser nogle ting, når de 
laver benchmarking«.

21 lærere varslet afskediget
i Høje-Taastrup
Besparelserne går især ud over specialundervisningen.

tEkst  Helle lAUrITsen  

læs flere 
nyheder på:

Jan thranes blog: 
»når tiden går bag-
læns – om lukningen af 
navimat«.

•  gentofte lancerer ny 
skolevision efter skub

•  Df-ordfører: skole 
med flekstid belønner 
de dovne

•  I varde får de lektie-
hjælp fra oven

•  lærerne i odder øver 
sig med iPad

•  Derfor er der ingen 
forsikringsbonus til 
lærerne i 2011

•  skolesocialrådgiver 
hjælper lærerne med 
at underrette

•  nydanske unge vælger 
blindt gymnasiet

•  fødevareminister vil 
have flere økologiske 
køkkener

BEspARElsER:

Blogs motiverer  
lærer- 
studerende

Bloggen som redskab i undervis-
ningen er en succes på lærerud-
dannelsen på Blaagaard/køben-
havns Dag- og Aftenseminarium 
og Bornholm. Her afleverer de 
studerende deres opgaver på en 
personlig blog på nettet, og det 
er en motivationsfaktor i sig selv, 
mener lærerstuderende Anne-
gro Jensen. »At andre skal se 
det, motiverer mig til at skrive 
godt og tage nogle gode billeder, 
som dokumenterer min proces. 
Jeg er mere stolt af min afle-
vering på bloggen, fordi det ser 
godt ud«, fortæller hun. 

lektor Mette Jørgensen 
starter studieåret med at oprette 
en blog, hvor hun præsenterer 
opgaver og lægger link til andre 
blogs eller hjemmesider til in-
spiration. 

En underretning kan 
ende i vold

nogle lærere tøver med at un-
derrette. for en underretning kan 
få voldsomme konsekvenser. 
Men skal man lade børnene leve 
i volden, spørger Jacob linde-
gaard knudsen, lærer på skole-
tjenesten krisecenter odense. 
Han har flere gange oplevet børn 
på krisecentret, hvor det er den 
seneste voldsepisode i hjemmet, 
der har udløst en underretning. 
Han underviser på servicesty-
relsens kurser i forbindelse med 
kampagnen »vores Ansvar - neJ 
til vold mod børn«.

Ny psykolog-
uddannelse til lærere 
i støbeskeen

Aarhus Universitet planlægger 
en cand.pæd.psych.-uddannelse 
rettet specifikt mod lærere med 
en professionsbachelor og spe-
cialpædagogik som linjefag. 
Uddannelsen vil give psykolog-
autorisation, og de første lærere 
forventes optaget i september 
2013.

Bag uddannelsen står Mini-
steriet for forskning, Innovation 
og videregående Uddannelser 
sammen med universitetet, og 
den bliver hilst velkommen af 
kl. Her har man arbejdet for at 
genoprette en autorisationsgi-
vende psykologuddannelse til 
lærere, siden den gamle cand.
pæd.psych.-uddannelse blev 
lukket i 2004, fordi efterspørgs-
len er stor.

foto: Hung Tien vu

susanne Fabechs blog: »voksen-
specialundervisningen i turbulent tid«.

De, der er tilbage, har et hårdt 
job. Der bliver tale om sammen-
lagte klasser og besparelser på 

specialundervisningen..
vibeke lynge
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Drengene forsøger at balancere med 
plastictallerkener roterende på 
pinde og djævlespil på snor. Jimmi 
kaster gøglerstaven rundt mellem 

de to styrepinde, han holder i hænderne.
For første gang i dag smiler de fire drenge, 

der opholder sig i den kolde gymnastiksal på 
Haldum-Hinnerup Skole lidt uden for Aarhus.

Tage Alf Jensen har taget eleverne fra 
E-klassen med til gøgleri. De har prøvet det 
tidligere på en hyttetur, og nu overvejer de, 
om de skal optræde lidt tirsdag aften, når 
klassens forældre kommer til mad og snak på 
skolen.

E-klassen – erhvervsklassen – har eksisteret 
i ti år. Lige nu går der syv elever fra 8. og 9. i 

E-klassen. På denne mandag er de tre i bro-
bygning på forskellige ungdomsuddannelser. 
Egentlig skulle Justin også have været på bro-
bygning, men han mødte op her til morgen. 
Havde glemt det. Ikke forstået det – og ville 
hellere være i E-klassen.

Justin kommer fra Tyskland og har kun 
boet i Danmark i to år. Vejlederen fra Ung-
dommens Uddannelsesvejledning (UU) vil 
ringe til social- og sundhedsskolen og fortæl-
le, at han ikke kommer. Næste uge skal han i 
brobygning i databehandling, og det glæder 
han sig til.

Eleverne går i skole tre dage om ugen og 
er i praktik torsdag og fredag. På et bibliotek, 
i SuperBrugsen, som taglægger og hos en 
murer.

Rasmus vil være murer
Mandag morgen begyndte trægt. Lidt med-
delelser, samtaler med UU-vejlederen Hans 

og så læsning i 20 minutter. Hver elev har 
sin arbejdsplads ved væggen. Her er deres 
bærbare computer og en kasse med bøger, 
blyanter, passer og logbog. På væggen ved 
hver plads hænger der plakater med biler, 
musikgrupper, letpåklædte kvinder og en 
enkelt kamphund.

Rasmus hiver en Cocio op af tasken og sæt-
ter den foran Frederik. Selv tager han en cola.

Læsning i 20 minutter er længe for nogle 
af eleverne. Det kniber med koncentratio-
nen. De lyser op, når de kan gå ud i gangen 
for at spille bordfodbold eller smutte ud ad 
bagdøren og uden for skolen, hvor de får en 
hurtig smøg, for mange af E-klassens elever er 
rygere. Sådan har det altid været.

Rasmus fortæller, at han kan lide at gå i E-
klassen, fordi der er stille og roligt og mange 
pauser.

»Vi er skoletrætte og kan ikke koncentrere 
os. Jeg havde ikke tid nok til at nå alle lektier-

E-klassen – erhvervsklassen – er et tilbud til skoletrætte elever. Her er 
der få klassekammerater og få fag, som gør det lettere at koncentrere 
sig. Eleverne er desuden i praktik to dage om ugen.

TEksT  Helle lauritsen 

FoTo simon Jeppesen

Jeg vil  
være noget, 
hvor jeg ikke skal  
sidde ned«

»
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■  optagelse i e-
klassen kræver en 
visitation. favrskov 
kommune har to 
erhvervsklasser for 
elever i 8. og 9. klas-
se, der er kørt træt i 
mængden af boglig 
undervisning, er sko-
letrætte og gerne vil 
arbejde mere prak-
tisk. Det kræver, at 
eleven kan overholde 
aftaler og selv kan 
transportere sig til 
skole og praktik med 
kollektiv trafik.

■  eleverne går i skole 
tre dage om ugen og 
er i praktik to dage 
om ugen. 

■  Den boglige un-
dervisning har ho-
vedvægt på dansk, 
matematik og emner 
inden for samfunds-
fag. Den praktiske del 
på skolen er værk-
stedsarbejde i køk-
ken og sløjd. Dertil 
kommer brobygning, 
erhvervspraktik og 
forskellige kortere 
projektforløb. elever-
ne har mulighed for 
at tage afgangsprøve 
i dansk og matema-
tik, og de får intensiv 
uddannelsesvejled-
ning.

■  tre lærere er fast til-
knyttet e-klassen.

■  klassen har været 
under undervis-
ningsministeriets 
forsøgsordning, men 
kører nu under kom-
munen.

e-klassen på 
Haldum-Hinnerup 
skole

Jimmi prøver for 
første gang at 
dreje i træ. En lille 
skål. Hans planer 
er at blive taglæg-
ger, murer eller 
blikkenslager.
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ne på min gamle skole. Så ville jeg have været 
nødt til at droppe fodbold, og det havde jeg 
ikke lyst til«, siger han.

Rasmus har spillet fodbold, siden han var 
tre år. Han spiller på U17 i Four Stars i Hin-
nerup.

Han er den eneste, der allerede nu har be-
sluttet, at han vil tage afgangsprøve i dansk og 
matematik, og så skal han være murer. Han har 
været i praktik i halvandet år hos en mester, 
han kender. Hver torsdag og fredag. Han har 
også arbejdet for murermesteren i ferierne.

»Jeg kan godt lide at møde mange forskel-
lige mennesker. Det er hårdt arbejde, men 
ikke stressende. Det er fysisk hårdt, men ikke 
hårdt i hjernen. Jeg kan godt lide arbejdet«.

For lidt kreativitet i skolen
»Skolen er for boglig for dem. Der er alt for 
mange fag for dem. De står af. Men de nyder 
dansk og matematik«, siger Tommy Kristen-
sen, der er nypensioneret lærer. Han har væ-
ret klasselærer for E-klassen i flere år og kan 
slet ikke lade være med at komme på skolen, 
hvor han drejer i træ og er med til at bygge 
skolens historiske værksted færdigt. Det er 
middelalderens langhus, de arbejder på nu.

sig hjemme, dækkede fint bord og serverede 
mad for skolens ledelse. Bagefter fik vedkom-
mende en udtalelse. Det er noget, der hjæl-
per på selvværdet.

»Jeg vil ikke sige, at skolen er for boglig, 
men der er for lidt kreativitet«, mener vice-
skoleleder Steen Skaarup.

For nogle af eleverne har pjæk været helt 
almindeligt. For andre utænkeligt. Men her i 
år har de alle næsten hundrede procent frem-
møde.

Omkring halvdelen af eleverne kommer på 
produktionsskole bagefter. Eller på efterskole. 
Og en del af dem får lærepladser. Enkelte får 
job. Så det lykkes for langt de fleste at komme 
videre i uddannelsessystemet.

»Mange ville falde helt ud, hvis det ikke 
var for erhvervsklassen«, siger Steen Skaarup.

UU-vejleder Hans Handrup taler med 
mange mulige praktik- og uddannelsessteder. 
Han er tæt knyttet til klassen – håndholdt vej-
ledning, kalder han det. Det sker jævnligt, at 
et praktiksted tilbyder en elev en plads, hvis 
de klarer et år på handelsskolens grundud-
dannelse. Det bliver de så støttet i.

»Mange har et koncentrationsniveau på 20 
minutter. De har mange nederlagsoplevelser, 

»Mange af eleverne er godt begavede. Vi 
tilbyder dem afgangsprøve i dansk og mate-
matik. Kun de to fag. Det letter presset fra 
deres skuldre«.

I E-klassen får de lov til at begynde på en 
frisk. Her handler det om at finde selvværdet 
og om kemien i klassen. At få samlet eleverne 
til en klasse og give dem et pusterum. Mange 
af dem har meget modstand mod læring og 
lærere. Sidste år var det svært at få samling 
på E-klassens elever. Det går bedre i år.

Lærerne har erfaring med, at det er bedst 
at begynde dagen med det boglige arbejde. 
Hvis eleverne først har gøglet eller været i 
sløjdlokalet, kan de ikke koncentrere sig om 
det boglige bagefter.

»Præstationspresset er for stort for dem. 
Det er et pres at skulle lykkes i alting«, siger 
Jette Winding, der er klasselærer og hjem-
kundskabslærer. E-klassen har en del timer i 
køkkenet, hvor de kan se hurtige og konkrete 
resultater af deres arbejde og måske succes. 
En god samtale over opvasken kan også føre 
til brugbare færdigheder. Skolen overvejer, at 
E-klassen kan stå for en skolebod.

Sidste år arrangerede lærerne en prøve 
i hjemkundskab med censor. En elev øvede 

roterende plastictallerken 
på pind kræver øvelse, 
men rasmus har prøvet 
gøgleriet nogle gange i 
e-klassen.

tage alf Jensen sætter 
Jimmi i gang med mate-
matikopgaverne. eleverne 
i e-klassen arbejder 20 
minutter ad gangen med 
matematik og dansk. for-
middagen bliver ofte brugt 
på det boglige arbejde.
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Mange har et 
koncentrations-

niveau på 20 
minutter. De har 

mange neder-
lagsoplevelser, 

så det gælder 
om at bryde den  

negative spiral.
Hans Handrup, UU-vejleder

»Rasmus var med ude at fuge 
allerede på dag to eller tre. Jeg 
tror, han bliver en god murer. 
Han har håndelaget. Det kan 
man hurtigt se. Mange taber 
mørtlen i starten«, fortæller 
murermester Tommy neder-
gaard fra egå Murerforretning.

»Det eneste murerarbejde, 
Rasmus ikke har prøvet endnu, er 
at lægge klinker«.

Det var Rasmus selv, der 
for halvandet år siden spurgte 
Tommy, om han kunne komme 
i praktik to dage om ugen hos 
ham. De kender hinanden.

så Rasmus har støbt, revet 
ned, muret op, vandskuret og 
fuget. og ryddet op. lige nu er 
det især badeværelser, som mu-
rerforretningen arbejder med.

Tommy nedergaard blev selv 
færdiguddannet murer i 2003 
og tager jævnligt elever ind. 
nogle fra teknisk skole og nogle, 
der har rodet sig ud i noget skidt. 
Indimellem bliver han ringet op 
af en skole, men det kommer jo 
også an på, om der er arbejde. 
De er tre ansatte i firmaet nu, og 
det er svært at se mere end et 
halvt til et helt år frem.

»Det handler om at få en 
chance. Jeg synes, de fortjener 
en chance mere. Det er synd 
at se 18-årige knægte gå tabt. 
Men de får da at vide, hvis de 
træder ved siden af, og nogle 
forstår jo ikke, at de har fået en 
chance«, siger Tommy neder-
gaard.

Det har Rasmus forstået 
og fortæller, at matematik hel-
digvis ikke er noget af det, han 
hader allermest.

»så jeg kan godt få en læ-
replads her, hvis du ikke er gået 
konkurs inden«, siger Rasmus 
grinende.

Det er en aftale.

»�Rasmus��
har�hånde-�
laget«

så det gælder om at bryde den negative spi-
ral«, siger Hans Handrup.

Til dansk i 9.a
Både Rasmus og Frederik er ved at læse 
»Sprængfarligt hjerte«. Fra en serie på fem 
bøger. Om fem fælder, man kan falde i som 
ung. Rasmus husker, at den ene handler om 
en, der tager steroider, og hvor svært det er 
at holde op igen. En anden handler om en 
festival, hvor en blive meget fuld og bliver 
reddet af en ven fra at gøre noget dumt. 

Justin læser om hajer.
Jette og Rasmus går ind ved siden af. 

Jette Winding kan fortælle, at det er gået i 
orden med, at Rasmus kan følge fire ugent-
lige dansktimer ud af fem i 9.a.

»Kan jeg ikke komme i 9.b?« spørger Ras-
mus, hvor han kender flere, men skemaet 
passer ikke. Så er det okay med 9.a. 

Han skal opgive tre romaner til afgangs-
prøven i dansk. Men for eksempel må den 
ene godt være en film, og E-klassen har 
lige set og analyseret ungdomsfilmen »Bora 
Bora«, så den kan han opgive til prøven. 
Desuden skal han arbejde med folkeeventyr 
i 9.a.
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»Så begynder du i klassen fra næste uge, 
og hvis der er noget, du synes er træls, så 
sig det til mig med det samme«, siger Jette 
Winding.

Fagligt spænder eleverne fra 2.-9. klasse. 
De er på alle måder forskellige, men det er 
lykkedes at få en klasse ud af dem. De havde 
en rigtig god hyttetur som introduktion. Alle 
syv elever og tre lærere var af sted. De sejlede 
kano på Gudenåen, spillede spil, gøglede, 
talte sammen og tilberedte mad. 

Tilbage i klassen taler de om, at de skal 
bage dagen efter. Cupcakes med snask. Og så 
skal de finde ud af, hvad de skal servere for 
forældrene, når de kommer på tirsdag. Der 
skal kræses for dem, som i mange tilfælde 
ikke er helt glade for at besøge skolen.

»Flere forældre bliver et hoved mindre, 
når de træder ind i skolen. De husker den 
ikke for noget godt«, siger Jette Winding. Et 
godt skole-hjem-samarbejde er også vigtigt i 

erhvervsklassen. Derfor er der god mad, gøgl 
og løs snak på programmet.

Hjemmevant i sløjdlokalet
»Jeg elsker sløjd«, siger Frederik med efter-
tryk. 

»Vi drejer skåle og alt muligt«.
Han går hjemmevant til maskinerne i 

sløjdlokalet. Sammen med Rasmus saver han 
og borer huller i nogle træstykker, der skal 
sættes på langhuset ude på Bymarken. Det er 
skolens store udeareal med historisk værk-
sted. Nogle er ved at bygge et solur, der er 
planer om at flytte bålpladsen, og så dyrker 
de pil. Flere forskellige slags. Blandt andet 
skal der pileflet på siderne af langhuset. 

Skiftende E-klasser har sammen med Tom-
my Kristensen bygget på langhuset over nogle 
år. Der er meget dansk, historie og matematik 
gemt i det hus.

»Jeg går i E-klassen, fordi jeg ikke er god til at 

Jeg vil ikke  
sige, at skolen er 

for boglig, men 
der er for lidt 

kreativitet.
steen skaarup, viceskoleleder

Jimmi, Rasmus, 
Frederik - i luf-
ten - og Justin 
på taget af det 
langhus fra mid-
delalderen, som 
de arbejder på 
at gøre færdigt. 
Mange elever har 
efterhånden ar-
bejdet på huset, 
der er en del af 
skolens histori-
ske værksted. De 
dyrker selv pil, 
der skal bruges 
til pileflet på 
husets sider.
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være i klasse med mange. Jeg er heller ikke god 
til at skrive og regne. Jeg kan bedre læse end 
skrive. Men jeg har svært ved at koncentrere 
mig, hvis nogle kigger mig over skulderen. Der 
er mere ro i E-klassen«, fortæller Frederik.

Han er i praktik som taglægger i sin fars 
firma.

»Jeg tror, jeg skal være taglægger efter 
skolen«.

Frederik kigger fascineret på den model af 
langhuset, som Tommy Kristensen og nogle 
tidligere elever har bygget. En model i 1:10. 

»Jeg skal bygge et kæmpe kongerige med 
guldporte og det hele«, griner Frederik. 

»Jeg vil gerne bygge sådan en model. Så vil 
jeg købe en hamster til det her hus«. 

Han sætter taget på plads og ser beundren-
de på modellen. Det skal være næste projekt.

Tommy Kristensen foreslår, at han bygger 
en mindre model. Måske halvt så stor. 

Savner lektier
Tommy viser tegninger af langhusets forskel-
lige samlinger. De stammer fra tømrerfaget 
og er, ligesom eleverne vil opleve det på en 
produktionsskole.

Inde i sløjdlokalet står hans samling af 
drejede skåle og lysestager. Eleverne kan se 
og mærke på dem, inden de beslutter, hvilken 
de vil gå i gang med. Der er mange forskellige 
sorter og farver.

»Jimmi har lige spurgt mig, hvorfor jeg sta-
dig kommer på skolen, når jeg ikke får penge 
for det længere?« griner Tommy Kristensen.

Han har lige nogle ting, der skal gøres fær-
dige. Sammen med E-klassen og kollegerne. 
For eksempel et langhus fra middelalderen.

Einar From og Tommy hjælper Jimmi i 
gang med at dreje. Splinterne flyver rundt, og 
udsugningen bliver indstillet, så den fanger 
dem bedre. Jimmi står koncentreret med et 
drejejern.

Han kan godt lide at gå i skole og ville øn-
ske, at der var endnu mere dansk og matema-
tik i E-klassen. Især lektier savner han.

»Jeg har svært ved at forstå det, der sker 
på tavlen. Men jeg vil gerne lære noget mere. 
Jeg har svært ved matematik og skriftlig 
dansk. Læsning er okay. Jeg har det svært 
med at huske fra dag til dag. Jeg skal starte 
forfra hele tiden«, fortæller han.

Jimmi har tænkt på at blive taglægger eller 
politimand eller murer eller blikkenslager. 
Han er i praktik i SuperBrugsen.

»Jeg vil være noget, hvor jeg ikke skal 
sidde ned«. 
hl@dlf.org

DLF's hovedstyrelse

Frivillige skal holde sig 
fra undervisning

Kan forældrene arrangere en skolefest, og 
kan pensionerede lærere stå for lektiehjælp 
på skolen? Eller skal Danmarks Lærerfor-
ening forsøge at inddæmme og imødegå 
frivilligt arbejde i skolen.

Det spørgsmål diskuterede DLF's ho-
vedstyrelse på sit møde i oktober. På den 
ene side står hensynet til undervisningen 
og lærerne, på den anden side en tradition 
for frivilligt arbejde – og et behov for hjælp, 
som lærerne også selv bidrager til.  

Sammenfatter man diskussionen, var det 
korte svar på spørgsmålet: Nej. 

Med et stort »men«. For de professio-
nelle skal inddrages og høres undervejs, så 
det kommer til at foregå på en måde, der 
kan passe ind i, hvad man ellers gør lokalt. 
Og frivillige må ikke overtage de professio-
nelles arbejde.

Hovedstyrelsen vil nu udarbejde et op-
læg, som skal sendes i høring i alle kredse 
for at se, om det trods alle de lokale forskel-
ligheder er muligt at nå frem til nogle få, 
fælles retningslinjer, som tillidsrepræsen-
tanter og kredse kan støtte sig til. 

Der er nogle dilemmaer:
»Jeg tror, at vi alle kan se nogle farer i 

dette. Det kan jeg også. Men alene af den 
grund skal vi tage hul på diskussionen. I 
Skanderborg har man for eksempel været 
enige om, at det at bruge frivillige skal ske 
på en måde, så det er de professionelle, 
som bestemmer, hvor og hvordan man 
samarbejder med frivillige. Vi har jo i vir-
keligheden brugt frivillig arbejdskraft hele 
tiden. For eksempel forældre, der hjælper 
til, og virksomheder, hvor man kommer på 
besøg«, sagde Gordon Ørskov Madsen.

Lærere er også selv frivillige
Der blev nævnt flere eksempler på frivillige 
ordninger: Bedsteforældre, som har en po-
pulær madordning. Pensionerede lærere, 

som står for lektiehjælp. De fleste medlem-
mer af hovedstyrelsen mener, at det kan 
lærerne sagtens takle lokalt. Problemet 
opstår, hvis man bruger frivillige til noget, 
som ellers skulle udføres af lærere.

»Vi skal kæmpe for retten til at være 
gårdvagter!« sagde Flemming Ernst ironisk. 
Han fortalte, at det også har været diskute-
ret i hans egen kreds:

»At være imod frivilligt ar-
bejde er en tabersag. Der er 
jo heller ingen, som sætter 
spørgsmålstegn ved frivilligt 
arbejde i fodboldklubberne. 
Problemet er, når det kommer 
over i noget, som ligner vores 
undervisningsarbejde. Hvad 
med de unger, som har behov 
for at komme ud af og til? Der 
skal være nogle klare græn-
ser, som siger, at det ikke kan 
overtages af frivillige«, sagde han.

Hovedstyrelsesmedlemmerne kendte 
dog ikke til steder, hvor lærernes kerneop-
gave, undervisning, var i fare for at blive 
overtaget af frivillige.

Mange lærere arbejder i øvrigt selv som 
frivillige:

»De, der arbejder mest fri-
villigt, er lærerne selv. Så vi 
kan jo ikke have en politik, 
hvor vi siger, at vi selv gerne 
vil arbejde som frivillige alle 
mulige steder i samfundet, 
men ingen må arbejde som 
frivillig på skolerne«, sagde Lars 
Busk Hansen.

Jan Trojaborg mindede om, at lærerne 
selv er gået foran for at starte frivilligt ar-
bejde. I København blev for eksempel de 
populære Gabriel Jensens Skoleudflugter 
startet af en lærer for 110 år siden. 
hjo@dlf.org

DLF's hovedstyrelse diskuterede for og imod frivilligt
arbejde i skolen.

TekST  Hanne Birgitte Jørgensen 
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Giver eleverne en bredere forståelse 
Naturens univers lægger stor vægt på at give eleverne  
forståelse af sammenhænge mellem fysik/kemi, deres  
hverdag og dem selv. 

naturensunivers.dk understøtter elevbogen, og gør det 
nemmere at forklare forløb og processer, der i virkelig - 
hedens verden er abstrakte eller tidskrævende.
 
På naturensunives.dk er der mange muligheder for at 
arbejde med interaktive animationer, der kan kombineres 
med digitale opgaver. Begge kan anvendes på computer  
eller interaktive whiteboards.

naturensunivers.dk
• Interaktive animationer til pc og IWB

• Perspektivering til dagligdagen

• Temaopdelt

Ikoner fortæller, hvor der 
er interaktive animationer 
på naturensunivers.dk.

Andre steder refererer 
ikonerne til arbejdsark, 
som findes i kopimappen 
og på naturensunivers.dk.

naturensunivers.dk indeholder:
• Interaktive animationer

• Eksempler på anvendelse af fysik/kemi

• Perspektiverende tekster

• Vigtige historiske udviklinger

• Arbejdsark

• Links

Til alle interaktive animationer 
er der hjælp, støtte og mulighed 
for at ændre parametre.

PRØV SELV
naturensunivers.dk

GRATIS
til 15. december 2011
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1Fysik/kemi  ·  7.-9. klasse
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��Christine�Antorini�har�skrevet�efterord�i�
din�bog,�og�hun�har�grundlæggende�de�
samme�pædagogiske�og�skolepolitiske�
synspunkter�som�dig.�Er�du�manden�bag�
ministeren?
�»Nej,�slet�ikke.�Jeg�er�ikke�socialdemokrat�–�jeg�
er�ikke�politisk�organiseret�–�men�jeg�har�kendt�
hende�i�rigtig�mange�år.�Men�vi�er�ikke�meget�
nære�venner.�Jeg�mødte�hende�første�gang�i�
80’erne,�hvor�jeg�var�journalist�på�Socialistisk�
Folkepartis�ugeavis,�og�hun�var�kandidat�til�
næstformandsposten�i�Socialistisk�Folkeparti.�
Vi�har�også�en�fælles�baggrund�i�Socialdemo-
kraternes�uafhængige�uddannelseskommission�
2008-09.�Her�havde�vi�mange�diskussioner�
om�nødvendigheden�af�en�kulturændring�i�ud-
dannelsessystemet.�Det�er�et�langvarigt,�men�
ikke�meget�tæt�venskab,�vi�har«.

��Du�–�og�Antorini�–�vil�revolutionere�sko-
len,�så�undervisningen�bliver�mere�virke-
lighedsnær.�Hvordan?
�»Kulturrevolutionen�har�to�hovedelementer.�
Det�ene�er,�at�eleverne�skal�møde�flere�prakti-

ske�elementer�som�sløjd,�hjemkundskab�og�
fælles�projekter�med�erhvervsskolerne.�Det�an-
det�ben�er,�at�undervisningen�i�de�boglige�fag�
skal�blive�mere�virkelighedsnær.�Der�er�efter�
min�mening�sket�en�akademisering�af�under-
visningen,�hvor�man�lægger�alt�for�meget�vægt�
på�teori�og�metodeovervejelser�og�alt�for�lidt�
vægt�på�at�komme�ud�og�undersøge�noget.�
Skolen�skal�tættere�på�virkeligheden.�Det�er�i�
mødet�med�virkeligheden,�at�man�lærer�noget�
nyt.�Og�så�skal�teorierne�og�begreberne�bygges�
ovenpå«.

��Hvorfor�skal�den�mere�virkelighedsnære�
pædagogik�ind�i�skolen?
�»Det�er�der�to�grunde�til.�Den�ene�er,�at�alle�
unge�skal�have�en�ungdomsuddannelse.�Vi�har�
haft�95-procent-målsætningen�i�mange�år,�
uden�at�det�for�alvor�har�rykket.�Der�er�stadig�en�
femtedel,�der�ikke�får�en�ungdomsuddannelse,�
og�det�er�især�unge,�der�kommer�fra�hjem�uden�
uddannelsestraditioner.�
Det�betyder,�at�den�måde,�der�undervises�på,�må�
tilpasses�den�store�gruppe�elever,�der�ikke�er�

vant�til�teorier�og�begreber.�De�skal�møde�stoffet�
på�en�mere�praktisk�og�virkelighedsnær�måde.�
Den�anden�grund�er,�at�innovation�og�nye�ideer�
–�som�Danmark�skal�leve�af�i�fremtiden�–�ikke�
kommer�ud�af�den�blå�luft,�men�i�mødet�mellem�
teori�og�praksis.�Derfor�bør�det�være�en�kerne-
opgave�i�uddannelserne�at�lære�at�forene�teori�
og�praksis«.

��Er�undervisningen�ikke�virkelighedsnær�
nok�i�dag?
�»Jeg�tror,�det�er�meget�forskelligt�fra�skole�til�
skole�og�fra�lærer�til�lærer.�Men�jeg�mener,�der�
er�to�problemer�i�dagens�folkeskole.�Det�ene�er,�
at�folkeskolen�kun�peger�frem�mod�gymnasiet�
og�ikke�mod�erhvervsuddannelserne.�Mange�
steder�er�kulturen�i�folkeskolen�nærmest�blevet�
prægymnasial.�Læreren�har�på�den�indre�net-
hinde,�at�eleverne�skal�i�gymnasiet.�Elever�har�
fortalt�mig,�hvordan�lærere�i�8.-�og�9.-klasser�
siger,�at�det�her�skal�I�lære,�fordi�det�skal�I�bru-
ge�i�gymnasiet,�men�ikke�at�det�her�skal�I�lære,�
fordi�det�skal�I�bruge�på�en�erhvervsuddan-
nelse.�Det�er�en�skævhed�i�tilgangen,�fordi�de�
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konfronteret

Foto:�Bo�Tornvig

JOHN�VILLy�OLSEN�SpørgEr���������LarS�OLSEN�SvArEr:�

Knap�havde�Christine Antorini indtaget ministerkontoret, før journalist og forfatter Lars Olsen blev kaldt 
over til ministeriet for at holde oplæg for embedsmændene om sin nye bog »Uddannelse for de mange«, som 
Antorini har skrevet efterord i.

Lars Olsen: »Mere virkelighedsnær 
undervisning i folkeskolen«
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Har du læst bogen, der beskriver

–  hvordan virkeligheden opdeler alle menne-
sker i De rigtige og De forkerte,

–  hvordan De forkerte er dem, der skaber al 
ufred mellem mennesker, og

–  hvordan det går til, at mennesker i et over-
vældende antal straks fra fødslen bliver og 
gennem hele deres liv forbliver De forkerte, 
uanset uddannelsesniveau og profession?

I denne virkelighed er ytringsfrihed og demo-
krati samt alle De forkertes utilladelige forsøg 
på undertrykkelse heraf en integreret del.

En konsekvens af »Virkelighedens lov« og dens 
baggrund er, at der hviler en enormt vanskelig 
samfundsopgave på ikke mindst lærerstanden.

Du kan rekvirere bogen hos en boghandler for 
en modydelse af 129 kroner.

&

INTERAKTIV 
TEKNOLOGI, LEG OG LÆRING
TIRSDAG D. 29.11.2011 KL. 09.00-15.30 
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praktiske�elementer�i�skolen�er�blevet�vægtet�
så�svagt«.�
Din�præmis�er,�at�der�er�sket�en�akademisering�
af�folkeskolen�de�sidste�10-15�år.�Har�du�en�sy-
stematisk�videnskabelig�dokumentation�for,�at�
det�er�tilfældet?�
»Nej,�men�jeg�er�ikke�i�tvivl�om,�at�tendensen�
er�sådan.�Det�er�noget,�der�er�blevet�bekræf-
tet�så�mange�gange�over�for�mig�af�både�for-
ældre�og�lærere,�ofte�af�lærere,�som�er�50-60�
år�og�har�været�i�skolen�i�mange�år.�Men�
synspunktet�ville�selvfølgelig�stå�stærkere,�
hvis�der�var�en�eller�anden�form�for�undersø-
gelse,�der�viste�det.Men�nu�skal�vi�jo�heller�
ikke�nå�derhen,�at�man�ikke�må�sige�noget�i�
den�offentlige�debat,�uden�at�man�har�en�eller�
anden�form�for�tal.�Så�ville�der�ske�en�syg�tek-
nokratisering�af�den�offentlige�debat,�hvis�
man�skal�have�resurser�til�at�gennemføre�så-
dan�nogle�undersøgelser,�før�man�må�mene�
noget�som�helst.�Den�form�for�mundkurv�vil�
jeg�ikke�acceptere«.

��Din�påstand�er,�at�flere�vil�komme�læn-
gere�uddannelsesmæssigt,�hvis�under-
visningen�i�folkeskolen�bliver�mere�virke-
lighedsnær.�Har�du�et�videnskabeligt�be-
vis�for,�at�det�er�rigtigt?
�»Jeg�har�nogle�data,�der�sandsynliggør,�at�det�
er�sådan:�I�det�almene�gymnasium�er�afstan-
den�fra�de�ufaglærtes�børn�til�akademikernes�
børn�2,1�i�karaktergennemsnit,�mens�den�på�htx�
er�1,1.�altså�næsten�det�halve.��
Det�hænger�sandsynligvis�sammen�med,�at�
kulturen�på�htx�er�anderledes.�Man�har�pro-
blem-�og�projektorienteret�undervisning,�hvor�
eleverne�tager�udgangspunkt�i�et�konkret�pro-
blem�og�løser�det�–�for�eksempel�at�konstruere�
en�skillevæg�efter�kortlægning�af�støjproblemer�
på�arbejdspladser.�
Det�er�en�meget�mere�konkret�tilgang�end�det�
almene�gymnasium,�hvor�tværfaglighed�for�ek-
sempel�i�det,�der�hedder�’almen�studieforbere-
delse’,�i�høj�grad�består�af�metodelære�som�de-
duktiv�og�induktiv�og�hermeneutisk�spiral�og�en�
hel�masse�meget�abstrakte�ting.�resultatet�er,�
at�gymnasiet�for�det�store�flertals�børn�bliver�en�
mere�fremmed�verden�end�den�konkrete�pro-
blemløsning�på�htx«.

��Kernen�i�din�pædagogik�er�samspillet�
mellem�teori�og�praksis.�Det�er�også�ker-
nen�i�Tvinds�pædagogik.�Har�du�været�på�
Tvind?
�»Nej,�det�har�jeg�ikke.�Og�jeg�er�meget�kritisk�
over�for�sider�af�Tvind,�men�her�tror�jeg�faktisk,�
de�havde�en�pointe«.

��Har�du�været�medlem�af�Kommunistisk�
Arbejderparti�(KAp)?
�»Nej,�det�har�jeg�ikke«.

Hvad�lavede�dine�forældre?
�»Min�far�er�akademiker.�Uddannet�økonom,�men�
han�arbejdede�det�meste�af�sit�liv�som�blad-
mand�og�journalist.�Så�jeg�kommer�selv�fra�den�
bedre�middelklasse.�Men�jeg�fik�så�også�rigtig�
meget�ud�af�folkeskolen.�Jeg�gik�i�skole�i�et�so-
cialt�blandet�kvarter,�hvor�vi�netop�var�en�blan-
ding�af�middelklassebørn�og�arbejderklassebørn.�
Også�derfor�er�jeg�en�stor�tilhænger�af�enheds-
skolen�og�folkeskolen,�forstået�som�en�skole�
hvor�alle�samfundslag�mødes.�Det�synes�jeg�er�
en�af�de�rigtig�store�kvaliteter�i�det�danske�sam-
fund«.

��Du�er�en�af�de�få,�der�stadig�taler�arbej-
derklassens�sag�–�hvad�driver�dig?
�»Grundlæggende�er�jeg�meget�kritisk�over�for�den�
forestilling,�at�vi�lever�i�et�samfund�uden�klasser�
og�sociale�forskelle.�To�tredjedele�af�danskerne�er�
stadig�faglærte�og�ufaglærte.�Der�er�måske�ikke�
så�mange�af�dem,�der�arbejder�på�store�fabrikker�
mere,�men�så�sælger�de�mobiltelefoner�eller�kører�
lastbiler�eller�er�social-�og�sundhedsassistenter�
på�plejehjemmet�og�murersvende�–�det�er�dem,�
der�er�flertallet�i�befolkningen.�
Det,�der�driver�mig,�er�en�forargelse�over,�at�
mange�af�dem,�der�har�de�lange�uddannelser�og�
de�gode�job,�glemmer�forskellen.�Nu�har�man�
skåret�i�efterlønnen,�som�typisk�bruges�af�dem,�
der�kommer�på�arbejdsmarkedet,�når�de�er�16-
18�år�og�er�trætte�og�slidte,�når�de�er�62.�
De,�der�kom�på�arbejdsmarkedet�som�30-årige�
og�har�de�spændende�job�og�lyst�til�at�arbejde,�
har�slet�ikke�blik�for�de�mennesker,�der�lever�på�
en�anden�måde.�
Og�inden�for�uddannelsessystemet�har�vi�den�
samme�problemstilling:�De,�der�har�udviklet�ud-
dannelsessystemet,�er�dem,�der�selv�syntes,�det�
var�sjovt�at�gå�i�skole,�og�som�godt�kan�lide�teori�
og�begreber�og�arbejder�med�det�i�hverdagen.�
Og�her�har�man�altså�glemt�nødvendigheden�af�
at�lære�på�en�mere�praktisk�måde,�som�passer�
til�nogle�andre�sociale�gruppers�dagligliv«.�
jvo@dlf.org

 �»Uddannelse�for�de�mange.�Opskrift�på�
en�kulturrevolution« hedder den nye bog 
fra journalisten og debattøren Lars Olsen. 
Minister for børn og undervisning Christine 
Antorini har skrevet efterord i bogen sammen 
med SF’eren Nanna Westerby. Som Lars Olsen 
mener de, at undervisningen i skolen skal 
være mere virkelighedsnær. 
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fotograferet

Skolegård i bevægelSe 

Bellahøj Skole i København blev landets første idrætsskole i 2007. Alle 
klasser har fem idrætslektioner hver uge, og der er et særligt idrætsspor 
fra 7.-9. klassetrin. Skolegården er noget særligt. Den kostede mellem 
fire og fem millioner kroner at bygge – penge, der blev bevilget af Kø-
benhavns Kommune. Den er udviklet i et samarbejde mellem arkitekt-
firmaet Kainicke og Overgaard og et byggeudvalg af skolens ledelse, 
lærer-, elev- og forældrerepræsentanter. Det skal være et alsidigt om-
råde, der inspirerer til bevægelse, faglighed og selvopfundne lege.
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b a k k e r n e
Forhøjede, malede bakker 

er udsmykning, invitation til 
ubevidst bevægelse og inspi-
rerer eleverne til at finde på 

nye lege.

Foto: BO TOrnvig 
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M e t e r b a n e n
Rundt om hele området går 

en meterafmærket bane, som 
også bruges i  
matematik.

b a n e n
har stor symbolværdi for 

idrætsskolen og bliver  
flittigt brugt til løb og  

boldspil.

l a b y r i n t e n
er en af flere, hvor der  
bliver leget eventyr og  

gemmelege.

e D D e r k O P P e S P i n D e t
er populært blandt både de 
store og de små. Det er en 
billig måde at give plads til  

klatring på.

t e l t e t
bruges som cirkustelt af de 

små og til udendørs  
undervisning for de store.

p24-25_FS2611-fotograferet.indd   25 04/11/11   11.21



debatteret
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debatteret

Skolen er ikke  
samfundets maskinrum
Skolen er en pædagogisk institution med en pædagogisk opgave – 
uanset hvilke økonomiske eller politiske behov samfundet måtte have.

Hvis det skal lykkes at gøre skolen mere 
inkluderende eller rummelig, så drejer det sig 
om at vende både den almindelige undervis-
ning og specialundervisningen på hovedet. 
Der må udvikles en almen skolepædagogik, 
der arbejder sig væk fra den snævre forstå-
else af undervisning og fag, mål og metoder, 
som gennem mange år er blevet dikteret sko-
len. Skolen må aldrig blot være et nyttigt red-
skab for politiske og økonomiske ambitioner. 
Ud fra en demokratisk og human forståelse er 
skolen en pædagogisk institution og hverken 
samfundets maskinrum eller sorteringsma-
skine – og skolens elever er aldrig blot elever 
– de er også på vej til at blive frie mennesker 
og ansvarlige borgere. 

Skolen har først og fremmest en pæda-
gogisk opgave, og den praksis, der udøves i 
skolen, er en pædagogisk praksis. Pædagogisk 
praksis antager altid, at mennesket har en 
læringsnatur. Det vil sige, at mennesket er 
kendetegnet ved dets mulighed for at indgå i 
lærings- og dannelsesprocesser. I skolen må 
man derfor arbejde ud fra antagelsen, at alle 
elever kan lære. Og skolen skal varetage sin 

pædagogiske opgave – uanset hvilke særlige 
økonomiske eller politiske behov samfundet 
ellers måtte have. Skolens opgave er ikke at 
sortere eller etikettere, men gennem under-
visning at hjælpe elever med at opdage deres 
egen menneskelige læringsnatur. 

Barnet bliver menneske, når det opdager, 
at det kan lære. Så skolens undervisning er 
en hjælp til at blive menneske – en hjælp, 
som alle har krav på i et demokratisk og hu-
manistisk samfund. Ikke blot dem, der i frem-
tiden skønnes at være nyttige for samfundets 
økonomi.

Derfor stilles skolens lærere konstant over 
for en didaktisk udfordring, der drejer sig 
om at etablere et møde mellem elevens læ-
ringsnatur og undervisningens opfordring til 
at lære og blive sig selv som menneske. Der 
findes ingen sikre metoder, og der kan ikke 
gives garantier for, at undervisningen lykkes. 
Det afgørende spørgsmål er, om eleven opda-
ger, at hun kan lære og dermed er på vej til at 
udvikle sig til et frit menneske og en ansvarlig 
borger. 

En undervisning, som ikke forsøger at 
etablere et møde med elevens almene men-
neskelige læringsnatur, men alene retter 
sig mod snævre læringsmål, ender med at 
handicappe elevernes mulighed for at deltage 
i egne lærings- og dannelsesprocesser som 
fremtidige voksne. 

En skole, der sorterer og fikserer elevens 
og den fremtidige voksnes lærings- og dannel-
sesmuligheder, er hverken human eller fol-
kelig og hører ikke hjemme i et demokratisk 
samfund. Derfor må skolen og dens lærere 
forpligtes til at udvikle og eksperimentere 

Hvis 
det skal 

lykkes at gøre 
skolen mere  
inkluderende  
eller rummelig, 
så drejer det sig
om at vende 
både den  
almindelige  
undervisning
og special- 
undervisningen 
på hovedet.

” KroniK 
 Marianne Jelved, lærer, cand.pæd.  
 og MedleM af folketinget for 
 radikale og forMand for 

 foreningsfællesskabet ligeværd 
   

 leo koMischke-konnerup, viden-
 center for alMen pædagogik og  
 forMidling, professionshøJskolen  

 university college syddanMark
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med undervisningsformer og indhold, 
der opfordrer eleverne til at sætte gang i 
deres egne læringskræfter. Lærer børn, 
at de ikke kan lære, at de er elever og 
ikke også mennesker, bliver de umyndig-
gjort.

Stadig flere elever har fået behov for 
specialiseret hjælp. Nu taler man så om, 
at denne udvikling må vendes. Det er 
der god grund til at hilse velkommen: I et 
humanistisk og demokratisk samfund er 
skolen og dens undervisning for alle – også 
for elever med særlige behov.

Man er dog naiv eller kynisk, hvis man an-
tager, at al specialundervisning kan afskaffes. 
Der vil altid være elever, der har et særligt be-
hov, og det er uanstændigt, hvis man ikke ud-
vikler fornuftige pædagogiske tilbud for dem. 

Vi står over for en stor pædagogisk ud-
fordring i skolen. At udvikle en almen sko-
lepædagogik, der ikke sorterer og udskiller, 
men fastholder sin pædagogiske opgave som 
det primære, og som derfor også udvikler 
et bredt begreb om undervisning og faglig-
hed, der ikke stempler og sorterer. Ikke for 
at befri eleverne fra krav om skolemæssige 
præstationer, men tværtimod for at alle får 
mulighed for at danne og uddanne sig til 
frie mennesker og ansvarlige borgere. Det er 
en opgave, som ikke kan løses af politikere 
og embedsmænd alene. Det er heller ikke 
en opgave, der kun kan løses af universitær 
forskning. Der er ikke behov for mere politisk 
detailstyring eller flere test i skolen. Og der 
er – i denne sammenhæng – heller ikke behov 
for, at skolens lærere og pædagoger bringes i 
besiddelse af mere medicinsk eller psykolo-

gisk viden om elevers defekter eller særlige 
diagnoser og metoder.

Der er derimod et stort behov for at skabe 
rigtig pædagogisk viden og udvikling. Hvis det 
skal kunne lade sig gøre, må lærere og pæda-
goger, som hver dag gør en pædagogisk forskel 
i skolen, igen for alvor inddrages i udviklingen 
af skolens pædagogiske praksis. Uden de pro-
fessionelles pædagogiske og praktiske viden, 
kunnen og holdninger lader det sig ikke gøre. 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Et afgørende spørgsmål 
bliver derfor, hvordan man 
meningsfuldt identificerer, for-
mulerer, udvikler og formidler 
betydningsfuld viden om 
pædagogisk praksis – både for 
lærere, pædagoger, studerende 
og ansatte på grunduddannel-
ser og efter/videreuddannelser.

Dette spørgsmål satte 13 frie 
specialkostskoler i Skolesam-

menslutningen Ligeværd sig for 
at besvare. I samarbejde med Vi-

dencenter for Almen Pædagogik og 
Formidling ved Professionshøjsko-

len University College Syddanmark 
har man gennem tre år arbejdet sam-

men om at beskrive, udfordre og udvik-
le den pædagogiske praksis på skolerne. 

Pædagogisk teori og praksis skal ikke 
gå op i en højere enhed, lyder en af de helt 
basale antagelser i projektet. Pædagogisk 
praksis er altid primær, mens pædagogisk 
teori altid er sekundær. Derfor drejer det 
sig ikke om, at teorien skal fortælle praksis, 
hvordan der skal handles – og det drejer sig 
heller ikke om, at teorien skal underkaste sig 
praksis og holde op med at være teoretisk. 
Det drejer sig derimod om, at pædagogisk 
teori og pædagogisk praksis har et fælles 
anliggende – nemlig at undersøge og udvikle 
pædagogisk praksis. Resultaterne af projek-
tet er nu offentliggjort i en antologi, som er 
skrevet af lærere, pædagoger, forstandere 
og skoleforskere og har titlen »Specialunder-
visning på hovedet – almene pædagogiske 
synspunkter«. 
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Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini har tydeligt signaleret, at folkesko-
len skal skånes for det bombardement af 
lovændringer, som vi har oplevet de senere 
år. I stedet vil hun sætte gang i skoleudvikling 
i samarbejde med Danmarks Lærerforening. 
Det er gode signaler, og overskriften »Ny 
Nordisk Skole« er en god overskrift, for den 
danske folkeskole understøtter stærke vær-
dier som demokrati og lighed, og de må ikke 
kastes ud med badevandet i bestræbelserne 
på at konkurrere med verdens lande i for 
eksempel Pisa-sammenligninger. 

Det bliver spændende at kunne tage fat på 
de mange områder, hvor 
lærere savner mulighed 
for at kunne gennemføre 
god undervisning, og vi 
har også savnet en debat 
om skolens rolle i samfun-
det og det menneskesyn, 
som lægges til grund for 
de opgaver, skolen får 
pålagt. I folkeskolelovens 
formålsparagraf blev ordet 
»personlige« i 2006 fjernet 
fra sætningen »elevens 
alsidige personlige udvik-
ling«. 

Professor Ove Kay Pe-
dersen beskriver i sin bog 
»Konkurrencestaten«, at den ændring er sket, 
fordi skolen ikke skal arbejde med at danne 
personen, og at det skyldes et menneskesyn, 
som handler om, at personen allerede er 
dannet som en opportunistisk og egennyttig 
person. Skolen skal, ifølge dette menneskesyn, 
derfor blot bibringe eleven tilstrækkelige fær-

digheder, og så vil færdighederne blive brugt 
i personens egen interesse, som er at tjene 
mest muligt. Ideen er så, at personens egen-
interesse også er samfundets interesse, fordi 
den enkelte automatisk vil bruge færdigheder-
ne til at arbejde, hvilket vil gavne økonomien.

Det ville være godt, hvis vi i arbejdet med 
den nye nordiske skole også kunne debattere, 
om dette åbenbart uimodsagte menneskesyn 
er et, vi alle deler? Lærere ved for eksempel, 
at eleverne ikke er egennyttige. Elevernes 
resultater opstår ikke, fordi de lokkes med 
belønning. Motivationen ligger i selve det 
»sus«, der ligger i at lade sig opsluge af stoffet. 
Når elever er optagede af at lære, så er det en 
meget uselvisk aktivitet. 

Lærere vil gerne fortsat have til opgave 
at opdrage og danne den enkelte til at være 
en aktiv og ansvarlig deltager i demokratiet. 
Demokrati er ikke noget, man kun skal lære 
om. Demokrati er noget, man skal lære at 
være aktiv i og have medansvar for. Igen-

nem den opdragelse og dannelse lærer vores 
unge at forholde sig aktivt, kreativt, kritisk 
og ansvarligt til deres omverden. De evner 
og det engagement gør vores unge meget ef-
terspurgte i udlandet, og herhjemme har det 
været grundlaget for nogle af vores samfunds 
stærkeste værdier.  

debatteret

Ny Nordisk 
Skole Torben Switzer: 

»Ville vores politikere dog bare sætte 
sig ordentligt ind i sagerne, før de 
kommer med forslag til underlige 
ændringer. Det er ikke nok, at man 
har gået i folkeskolen selv engang 
og desuden måske har haft sløjd 
med et ringe udbytte. Man er nødt 
til at undersøge den kæmpe udvik-
ling, der gennem årene er foregået 
både med fagene og med folkesko-
len som helhed ... Det er jo ikke tøm-
rere, vi skal lave gennem sløjdfaget. 
sløjd indeholder så meget mere«.

}Kommentar til »Kommuner: Tøm-
rere skal undervise i folkeskolen«

Marina Norling:
»Jeg deler helt din bekymring for 
Center for Børnelitteratur og aner-
kender til fulde nina Christensen 
og Anna karlskov skyggebjergs 
arbejde og resultater. Men det er et 
problem, når københavn bliver ene-
rådende for pædagogisk forskning 
på universitetsniveau, og derfor for-
står jeg også, hvorfor det kan blive 
nødvendigt at tvangsflytte dele af 
denne forskning til den jyske halvø«.

}Klip fra kommentar til Thomas 
Aastrup Rømers blogindlæg 
»Smadremanden, børnelitteratur 
og personaleetik« 

Vibeke Porsborg Kristensen:
»når en underretning er sendt af 
sted, skal kommunen kvittere for 
modtagelsen. som noget relativt 
nyt kan lærerne få at vide, om der 
sker noget, men ikke hvad og hvor. 
kommunen må ganske enkelt ikke 
informere en lærer om, hvilke even-
tuelle tiltag der er sat i værk. så 
at en lærer ’ikke hører noget’, er en 
følge af sagens natur. Det er ær-
gerligt, hvis nogle afholder sig fra 
at underrette, fordi de ikke får en 
tilbagemelding om tiltag, når det 
nu engang ikke er en mulighed«.

}Klip fra kommentar til interview 
med Anders Bondo Christensen 
om underretningspligten

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

” Lærere vil gerne fortsat 
have til opgave at opdrage og 
danne den enkelte til at være 
en aktiv og ansvarlig delta-
ger i demokratiet. Demokrati 
er ikke noget, man kun skal 
lære om. Demokrati er noget, 
man skal lære at være aktiv i 
og have medansvar for.

 DLF mener 
 af dorte lange 
 næstforMand for dlf 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. læserindlæg til folkeskolen 
nummer 28 skal være redaktionen i hænde senest den 23. november.

Marina Norling, Arden

Medvind i  
KoMMuneRne?
Kommentar til artiklen »Overbygningsskoler stormer frem« i Folke-
skolen nummer 24. 

Hvor er Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) eller insti-
tutionen Anvendt KommunalForskning, når kommuner iværksætter 
store strukturelle ændringer på folkeskoleområdet? Er det nogen, 
kommunerne kan henvende sig til for at få kortlagt, om sådanne æn-
dringer har positiv effekt på elevernes læring, deres uddannelsesvalg 
og senere uddannelsesforløb?

Det er oplagt at koble forskning sammen med store kommunale 
tiltag. Vi kan alle sammen blive klogere, og i sidste ende kan det 
være med til at skabe mere engagement hos skolens ansatte. Det er 
bare sjovere at arbejde med ændringer, der har positiv effekt, end at 
forsøge at få noget tilfældigt til at fungere.

Man når længere, når cyklen er smurt, retningen kendt, og der er 
medvind på ruten.

delTAg i debatten

Vagn Madsen, pensioneret viceinspektør, Brønderslev

salamanca forudsætter  
en delt folkeskole
Salamanca-erklæringen fra 1994 
fordrer tilslutning til, at alle børn 
har ret til uddannelse. Dette 
betyder, at alle skoler skal indret-
tes, så de tager hensyn til de store 
forskelle i egenskaber og behov. De 
elever, der har særlige behov, skal 
have adgang til almindelige skoler, 
der skal kunne imødekomme deres 
behov ved at bruge en pædagogik, 
der er centreret om det enkelte 
individ. Der er almindelig enighed 
om, vedføjes det i erklæringen, at 
sådanne inklusive skoler skal ind-
rettes, så de medvirker til højnelse 
af læringsniveauet. 

Præcist indrettet til opfyldelse 
af disse krav var vores nu nedlagte 
inklusive og niveaudelte skole, her-
under realskolen. Den niveaudelte 
inklusive skole kunne betydeligt 
bedre end den nuværende udelte 
skole imødekomme de forskel-
lige elevkategoriers behov. I den 
niveaudelte skole var det – og vil 

det igen være – praktisk muligt at 
bruge en pædagogik, der var – er 
– centreret omkring den enkelte 
elev. I erklæringens forstand var 
den niveaudelte skole (realsko-
len) den eftertragtede inklusive 
skole, som erklæringen kræver 
skal højne læringsniveauet for 
svage såvel som for dygtige ele-
ver. Den nuværende udelte skole 
glimrer ved at sænke læringsni-
veauet for begge elevkategorier, 
hvorfor denne skoleform ikke er i 
overensstemmelse med Salaman-
ca-erklæringen. Man skal nemlig 
være opmærksom på, at den på 
ingen måde kræver, at alle elev-
kategorier skal dynges sammen 
inden for de samme fire vægge. 
Kort sagt: Salamanca forudsætter 
ikke, at skolen indrettes udelt. 
Snarere tværtimod. Skolen skal 
indrettes delt, så den medvirker 
til at hæve læringsniveauet for 
alle.

” Det er bare sjovere at 
arbejde med ændringer, 
der har positiv effekt, end 
at forsøge at få noget tilfæl-
digt til at fungere.

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

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

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

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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Det er svært at overbevise folk om, at de 20 procent, som kan have svært 
ved at få en uddannelse, kan have brug for den gamle skråskrift. De 80 
procent har sjældent haft svært ved at kende forskel på u og n, og de har 
derfor ofte vanskeligt ved at sætte sig ind i de læsesvages problemer. Og 
sagen om den kasserede skrift drejer sig også om de store elevers evne til at 
læse lange ord. Om det første: Prøv at skrive dette lille hebræiske ord af med 
egen skrift.

Hjælp til at overskue lange ord fås ved, at man fra 1. klasse har lært at se 
de enkelte stavelser. Vænnes man til at skrive hver stavelse for sig med den 
sammenhængende skrift, bliver selv lange ord overskuelige.

Et eksempel: Et højt begavet barn havde besvær med hurtigt at overskue 
lange ord, fordi de var et kaos af tegn. Som voksen forklarede han mig, hvor 
stor en oplevelse det var for ham at opdage stavelsen – den lydmæssige hel-
hed inden i et langt ord. Og så gav han mig et eksempel på, hvordan man 
kan kludre, hvis man ikke har lært at dele lange ord i stavelser. Han havde 
med forbavselse læst, at radioapparaterne ikke måtte lukkes i frokostpausen. 
Men egentlig stod der: Radiatorerne må ikke holdes lukkede i frostperioden. 

De 20 procent, som vi har svigtet i så mange år, bør hurtigst muligt hjæl-
pes. Dels for disse menneskers skyld, dels for at sende dem videre i uddan-
nelse i stedet for at sende dem til specialhjælp, der koster millioner. 

Det støtter cheføkonom Allan Lyngsø Madsen i Politiken 5. oktober: »Det 
afgørende er en opgradering af kvaliteten især i grundskolen. Kun derved 
kan Danmark høste de enorme potentialer, uddannelserne gemmer på«.

debatteret

Inger la Cour, cand.pæd.psych., København

Der er brug for skråskrift
Arne Krogsgaard, Aarhus

gode Råd Til den nye 
MiniSTeR
Kære Christine Antorini. Jeg har glædet mig til at få en ny 
chef! Efter ti magre år med topstyring og uendelige nedskæ-
ringer på folkeskoleområdet så glæder jeg mig til dialog og 
samarbejde, når der skal lægges en plan for den fremtidige 
folkeskole. Med fire forskellige undervisningsministre de sid-
ste ti år har det ikke skortet på planer, men forhåbentlig kan 
der lægges én plan, der kan sende folkeskolen i den rigtige 
retning. Derefter skal vi lade skolen være i fred, så vi kan få 
lov til at arbejde.

Status i folkeskolen er, at den gamle enhedsskole har det 
godt. Der er nogle rigtig dygtige lærere ansat, der kan deres 
kram. Bakker du skolerne op med muligheder for videreud-
dannelse og økonomisk råderum til at drive den bedst tænke-
lige skole, så kan der inkluderes, integreres og differentieres, 
og folkeskolen kan blive ved med at være for alle.

I løbet af de sidste ti år er skoletiden for en folkeskoleelev 
reduceret med et helt skoleår. På den baggrund er det et lille 
mirakel, at så mange elever kommer videre i uddannelses-
systemet, men giv kommunerne økonomisk mulighed for 
at drive skolevæsen, så skolerne kan komme væk fra mini-
mumstimetallet, så skal vi nok give flere unge mennesker lyst 
til at blive i uddannelsessystemet. Kan du så tilmed bakke 
dine tanker om holddeling op med en finansiering af dette, 
så lover jeg dig, at endnu flere elever bliver udfordret i folke-
skolen.

Du skal nok have lidt hjælp med finansieringen, men bank 
på hos Margrethe Vestager og mind hende om, at hendes tid-
ligere kernevælgere har svære arbejdsbetingelser! Hun må da 
kunne huske et eller andet …!

Bogstaverne ser svære ud, men her er hjælpen.

Gode solide lærebøger til den rigtige prisPr
is
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Planter Jord Gro Hvede efterår vand fruGt urter Grene Muld frø Medicin eG Mark rødder reGn 
veJkant tændstikker BloMster ruG løvfældende natur vinter Bark kunstGødninG reGnorM forår 
finGer Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen 
aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt for-
ureninG ruGBrød Pære GødninG landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træ-
er dinosaur Grundvand Muskler stråforkorter Grantræ soMMer vulkaner ilt BloMkål lerJord 
HøJMose kartofler naturPark Grøftekanter BøGeskov MuldJord vandinG Mark Pesticider soM-
MerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen Busk aks Gulerødder dyrkninG 
Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG 
landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer dinosaur Grundvand Muskler 
stråforkorter Bark kunstGødninG Grantræ soMMer vandPlanter ilt BloMkål lerJord træGræn-
sen aks skov fuGl Mark Gulerødder dyrkninG Planter Jord Gro Hvede efterår vand fruGt urter 
Grene Muld frø Medicin eG Mark rødder reGn veJkant tændstikker BloMster ruG løvfældende 
natur vinter Bark kunstGødninG reGnorM forår finGer Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl BreG-
ner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs 
drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG  landMand skov 
fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer dinosaur Grundvand Muskler stråforkorter 
Grantræ soMMer vandPlanter ilt BloMkål lerJord HøJMose kartofler naturPark Grøftekanter 
BøGeskov MuldJord vandinG Mark Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle Bestøv-
ninG træGrænsen Busk aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad suk-
ker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mi-
der sPade PaPir træer dinosaur Grundvand Muskler Planter Jord Gro Hvede efterår vand fruGt 
urter Grene Muld frø Medicin eG Mark rødder reGn veJkant tændstikker BloMster ruG løvfæl-
dende natur vinter Bark kunstGødninG reGnorM forår finGer Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl 
BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe 
Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG landMand 
skov fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer dinosaur Grundvand Muskler stråforkor-
ter Grantræ soMMer vulkaner ilt BloMkål lerJord HøJMose kartofler naturPark Grøftekanter 
BøGeskov MuldJord vandinG Mark Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle Bestøv-
ninG træGrænsen Busk aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad suk-
ker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mi-
der sPade PaPir træer dinosaur Grundvand Muskler stråforkorter Bark kunstGødninG Grantræ 
soMMer vandPlanter ilt BloMkål lerJord træGrænsen aks skov fuGl Mark Gulerødder dyrkninG 
Planter Jord Gro Hvede efterår vand fruGt urter Grene Muld frø Medicin eG Mark rødder reGn 
veJkant tændstikker BloMster ruG løvfældende natur vinter Bark kunstGødninG reGnorM forår 
finGer Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen 
aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forure-
ninG ruGBrød Pære GødninG  landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer 
dinosaur Grundvand Muskler stråforkorter Grantræ soMMer vandPlanter ilt BloMkål lerJord 
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NATUR/TEKNIK
FOR 3. KLASSE

Natur/teknik fra Meloni

25 elevbøger og Lærerens håndbog - 
2000 kr. - Læs mere på Meloni.dk
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Otto Krog: 
»endelig. Det lyder fantastisk, at 
der er kommet en grundbog i alfa-
betets lyde. Det er længe tiltrængt. 
Jeg håber, at mange skolelærere vil 
benytte sig af chancen til at lære 
børnene det rigtigt fra 1. klasse«.

}Kommentar til anmeldelsen af  
»læsetrappen«

Thora Hvidtfeldt Rasmussen:
»Du kunne forklare ham, at hyg-
gekrogen er et sanctuarium, hvor 
alle har krav på ro – samt at du er 
en level 85 elite Gardian, og at 
han hellere må lade være med at 
grinde i klasselokalet, hvis han ikke 
vil opleve at respawne i et lokale 
tæt ved lærerværelset, hvor han i så 
fald kunne tilbringe de næste par 
frikvarterer (Afk, naturligvis). Du 
kunne samtidig forklare ham, at der 
også i Real World er måder at mar-
kere, om man ønsker at være del 
af et slagsmål – og at det er hans 
opgave at bemærke, om hans kam-
merater er flagget PVP eller ej«.

}Klip fra kommentar til kronik-
ken »er der nogen, der vil over-
tage min dommerrolle?«

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

Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening

Gør det, du er bedst til  
– det gør lærerne

” Det er med den faglighed i baghånden, at 
lærerne – trods et årti med konstante krav 
for færre resurser – stadig har kunnet sikre 
faglighed i folkeskolen.

Hvis det står til Stina Willumsen, rådmand for 
Socialistisk Folkeparti i Odense, kan det faglige 
niveau i folkeskolen højnes ved at indsætte 
ikke-læreruddannede til at varetage undervis-
ningen i for eksempel musik og sløjd. 

Ifølge Stina Willumsen skal tømrersvend 
Sørensen blot have et mindre pædagogisk kur-
sus – og så er han klar til at sikre fælles mål i 
det fremtidige materiel design (folkeskolen.dk 
17. oktober). 

Andre røster taler om pædagogerne som de 
eneste, der kan varetage opgaven med at styrke 
elevernes relationskompetencer.

Efter min mening kunne man lige så vel 
spørge sig selv, om murersvenden da ikke kun-
ne få job som ortopædkirurg? Begge faggrupper 
bruger jo hammer og mejsel! 

Eller om tandlægen ikke kunne arbejde på 
en olieplatform i Østersøen. Her bruges nemlig 
også bor.

Folkeskolelovens paragraf 28 slår fast, at 

man skal være læreruddannet for at varetage 
undervisningen i folkeskolen. 

Det er ingen tilfældighed. 
At være læreruddannet betyder, at vi har en 

faglighed i forhold til undervisningsopgaven. Vi 
er professionelle i forhold til opgaven med at 
sikre, at eleverne når Fælles Mål. 

Det er med den faglighed i baghånden, at 
lærerne – trods et årti med konstante krav for 
færre resurser – stadig har kunnet sikre faglig-
hed i folkeskolen.

Hvis Socialistisk Folkeparti efterlyser øget fag-
lighed, så kan jeg anbefale at afsætte resurser til 
efteruddannelse, skabe bedre rammer og vilkår 
for de studerende på læreruddannelsen, indføre 
et maksimum på 24 elever i klasserne, indføre 
flere tolærerordninger i klasserne, styrke moders-
målsundervisningen og fastholde det vejledende 
timetal som det minimale.

Så skal vi – lærerne – nok fortsat tage os af 
udviklingen og fagligheden i folkeskolen. 

Fyrværkerikampagne med fagligt fokus

Nu.. Fire arbejdsrum på skoleintra 
Få sikkerhed og sjov på samme tid

Fyrværkerikampagnen 2011 inddrager fire  arbejdsrum på 
Skoleintra. Vi håber, at både  lærere og elever vil tage emnet 
op i enten dansk,  historie,  matematik  eller natur/ teknik. 
Der er  opgaver til alle klassetrin.

facebook.com/spraengfarogsoen
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debatteretkritik

I Glostrup har forældre, elever 
og personale gennem længere 
tid været i oprør over kommu-
nalbestyrelsens planer for ny 
skolestruktur: Én kommune er lig 
ét skoledistrikt og overbygnings-
skole i stedet for 0.-9. klasse på 
alle folkeskolerne. Der er blevet 
demonstreret, skrevet læser-
breve, holdt møder og diskute-
ret. Bekymringerne er mange. 
Lærernes »fagblad« vælger at 
sætte en lille notits på side 17 i 
nummer 24.

Og hvad med kampen for 
efterlønnen? Det er nu, der skal 
lægges pres på partierne, hvis 
efterlønnen ikke skal tabes. 
Hvorfor fylder det ikke noget i 
lærernes fagblad? Der er tusind-
vis af psykisk nedslidte lærere, 
der har brug for denne mulighed 
for at kunne trække sig tilbage i 
værdighed.

Efter min mening bør lærer-
nes fagblad i langt højere grad 
bakke op om aktiviteter for bedre 
arbejdsmiljø for lærerne.

Lene Rygaard Jessen, Albertslund

eR FolKeSKolen 
BRugBART  
SoM FAgBlAd?

Kære Lene Jessen. Kritiske læsere 
skal man altid være glad for. Men 
det er ærgerligt, at du ikke læser 
folkeskolen.dk, hvor vi har bragt 
to store artikler om planerne i 
Glostrup: 

5. oktober: »Glostrup-lærere 
i oprør over radikal strukturæn-
dring«.

Og 13. oktober, da kommu-
nens plan ikke blev vedtaget: 
»Plan om kæmpe overbygnings-
skole i Glostrup nedstemt«.

Formanden for Glostrup 
Lærerkreds er citeret i begge 
artikler. Og det er herfra, den 
notits, du omtaler, er blevet klip-
pet til det trykte blad. Der er ikke 
mulighed for i det trykte blad at 
bringe fyldestgørende artikler 
om de mange planer i de enkelte 
kommuner, og de når også ofte 
at blive forældet, inden bladet 
udkommer. Derfor bringer vi 

enkelte eksempler i bladet og 
dækker ellers emnet løbende 
som nyheder på nettet. Her har 
folkeskolen.dk hver måned cirka 
160.000 besøg.

Jeg håber, at du kan overtales 
til at abonnere på nyheder fra 
folkeskolen.dk – du kan også læse 
dem direkte på din smartphone.

Vi har skrevet et helt tema om 
efterløn i foråret, da debatten for 
alvor gik i gang, så jeg synes, at 
vi har været på forkant med det 
emne. Vi dækker det desuden 
løbende, når der sker noget nyt.

Jeg mener bestemt, at vi kan 
kalde os lærernes fagblad uden 
at sætte ordet i citationstegn – og 
jeg håber, at du vil se os som en 
helhed, både net og blad. For vi 
lægger mange kræfter i at få de 
to platforme til at fremstå som et 
samlet medie.
Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør

SvAR:

” Efter min mening bør lærer-
nes fagblad i langt højere grad 
bakke op om aktiviteter for 
bedre arbejdsmiljø for lærerne.

debatteret

Nyt, gratis 

undervisningsmateriale 

Skab venner - ikke fjender sætter fokus 

på konflikter i hverdagen. Og på rapmusik, krig 

og venskaber i Sierra Leone og Danmark.  

Mød Afrikas stærke børn i aktion.  

Til materialet er der lærervejledning  

med opgaver.

Lad eleverne 

prøve den sjove 

rapmaskine med beats,

som rapperen Jooks har hentet i Sierra Leone. 

Lav en rap og deltag i konkurrencen. Vind jeres egen 

musikvideo og kom i DR Ramasjang. 

Vind jeres egen  musikvideo

Børnenes U-landskalender 2011

redbarnet.dk/MEGAFONEN/SkabVenner

4. - 6. klasse
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læserrejser

31. marts til 7. april. Tag med Folkeskolen til 
Kinas hovedstad, hvor vi også overnatter ved Den 
Kinesiske Mur og tager på landsbybesøg i bjergene. 
Dansk rejseleder.

Krydstogt til Østersøens perler 
til sommer
8. til 15. juli. Tag med Folkeskolen og Team 
Benns på krydstogt ind i både nutid og fortid med 
en rundrejse til nogle af Østersøens mange perler. 
Dansk rejseleder.

Kulturrejse til Beijing i påsken

I Beijing besøger vi blandt andet 
Den Himmelske freds Plads, Den 
forbudte By, Himlens Tempel og 
sommerpaladset. Derudover nogle 
af byens grønne parker, hvor især 
de ældre dyrker tai-chi, spiller mu-
sik, danser og øver sig i kunsten at 
skrive kalligrafi. 

Vi besøger en landsby i bjergene, 
kører med cykeltaxi og stifter be-
kendtskab med den menige kinesers 
hverdag. Der er mulighed for at op-
leve pandabjørne, besøge templer og 
lokale markeder og meget mere. 

At stå på den mere end 6.000 
kilometer lange kinesiske Mur, der 
snor sig gennem landskabet, er nok 
enhver kina-rejsendes store drøm. 
som en ekstra oplevelse har vi valgt 
også at overnatte ved muren – et 

	 Læs:		Udførligt dag til dag-pro-
gram over de to rejser på 
folkeskolen.dk

Stockholm, Tallinns, Sct. Petersborg og 
Kiel.  Overdådig kultur, spændende butik-
ker og smukke naturoplevelser er perler på 
denne rejse med MSC Poesia. Læs dag til 
dag-programmet på folkeskolen.dk

Tag med Team Benns og Folkeskolen 
til Kina i påsken. Læs udførligt dag til 
dag-program på folkeskolen.dk

Stockholm, Tallinn, Skt. Petersborg og Kiel.  Over-
dådig kultur, spændende butikker og smukke natur-
oplevelser er perler på denne rejse med MSC Poesia. 
Læs dag til dag-programmet på folkeskolen.dk

På denne rejse besøger vi mange 
byperler, hvor historie, kultur og 
natur skal opleves på lige fod med 
attraktiv shopping og byliv. skt. Pe-
tersborg er et af højdepunkterne på 
turen med sine mange fantastiske 
paladser, kirker og borge.

Vi passerer mange af de vigtig-
ste seværdigheder, blandt andet 
universitetet og admiralitetet, og vi 
besøger Peter og Paul-fæstningen 
med kirken, hvor kejserinde Dagmar 
ligger begravet.

Vi skal selvfølgelig opleve Vinter-
paladset med eremitagen, som huser 
en af verdens største kunstsamlinger 
på mere end tre millioner kunstvær-
ker af store mestre som Rembrandt, 
Michelangelo, Picasso, van Gogh og 

måske verdens største samling af de 
franske impressionister. 

Tallinn er endnu en kulturperle, 
som med sin fantastisk velbevarede 
gamle bydel er på Unescos liste over 
bevaringsværdige byer. 

oplev alle herlighederne på første 
parket om bord på det herlige skib 
MsC Poesia.
■ Pris per person: 6.748 kroner 
i dobbelt indvendig kahyt. 7.448 
kroner i dobbelt udvendig kahyt. fra 
8.598 kroner i dobbelt balkonkahyt. 
■ Med i prisen: syv nætters 
krydstogt med MsC Poesia. Alle 
måltider i hoved- eller buffetrestau-
rant. shows og underholdning om 
bord samt stort udvalg af aktivite-
ter. Heldagsudflugt i skt. Peters-
borg inklusive visum. Almindelig 
kaffe og te fra automater. Dansk 
rejseleder.
■ Information og bestilling: 
læs udførligt program på folkesko-
len.dk. Team Benns: Telefon 65 65 
65 64, cruise@team-benns.com. 
Rejsekode: fo.

sted, der er så langt væk, at området 
ikke er udflugtsmål for de almindeli-
ge ture. Det betyder, at vi næsten har 
de smukke og fredelige omgivelser 
for os selv, når vi nyder, at solen går 
ned og står op over Den store Mur.
■ Pris per person i dobbeltvæ-
relse: 9.990 kroner. Tillæg for en-
keltværelse: 1.490 kroner.
■ Med i prisen: flytransport non-
stop tur/retur københavn – Beijing 
med sAs. Mulighed for provinstil-
slutning fra Aalborg eller Aarhus. 
Alle kendte lufthavns- og flyafgif-
ter. Udflugter, transport og entréer 
ifølge program. Indkvartering i dob-
beltværelser. fem nætter på godt 
turistklassehotel i Beijing, en nat på 
enkelt hotel ved Den kinesiske Mur. 
Morgenmad hver dag, fem frokoster 
og aftensmad seks gange. Drikke-
varer til måltiderne. engelsktalende 
lokalguider og dansk rejseleder.
■ Information og bestilling: læs 
udførligt program på folkeskolen.
dk. Team Benns: Telefon 65 65 65 
60, asien@team-benns.com. Rej-
sekode: fo.
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www.danfossuniverse.com

Fakta om 
Danfoss Universe
Danfoss	Universe
Mads	patentvej	1
6430	Nordborg

Åbningssæson	2012	:
31.	marts	-21.	oktober

info@danfossuniverse.com	
telefon	74889500	-	dagligt	mellem	8.30-15.00
(også	udenfor	parkens	åbningssæson).	

Find inspiration til undervisningsforløb og 
klasseoplevelser til klassetrin 0-10 klasse på 
www.danfossuniverse.com/mestforskoler
Fx:
•	 Mærk	matematikken	
•	 Ansat	som	Innovationsspecialist	
•	 Kampen	mod	dyrene	
•	 Styrkeprøven

Billedtekst om oplevelser i parken

Explorama, Cumulus, Segway etc. 

Billedtekst om oplevelser i parken

Explorama, Cumulus, Segway etc. 
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rapporteret

EnE hane 
i  kurvEn

når lærerne for 
sjov stiller op til 
kamp, er det ene 
mand mod alle 
kvinderne.
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Garn i sirligt vundne nøgler fylder det 
meste af et bord, og i den godt besatte 
sofagruppe i hjørnet spises der salat, 
masser af salat, i det store frikvarter.

Sådan kan lærerværelset på Bre-
debro Skole i Sønderjylland tage sig ud i et 
glimt. 

Personalet er nemlig totalt domineret af 
kvindekønnet. 28 lærere er af hunkøn, og der 
er kun én mandlig lærer.

»Det er ikke godt, at fordelingen er sådan. 
Jeg har tidligere været 14 år på en skole med 
lige mange mænd og kvinder. Det gav en helt 
anden atmosfære«, siger Hanne F. Brodersen.

Det er hende med det hjemmeproduce-
rede garn, der er udstillet til glæde for kol-
legerne.

Skolens kvindelige sløjdlærer, Helle Ulvhild 
Hansen, ser også manglen på mandlige kol-
leger som et problem.

»Der bliver for få aktivitetsmuligheder for 
drenge med så skæv en kønsfordeling. De har 
pedellen og den ene lærer, men det gennem-
syrer skolen, at der mangler mænd at spejle 
sig i«, siger hun

Der er dog forskellige vurderinger. Helga 
Hymøller, der nyder et æble i sofagruppen, 

28 af lærerne er kvinder, og der er 
kun én mandlig lærer på Bredebro 
Skole. Der er intet forskningsmæs-
sigt belæg for at sige, at det går ud 
over elevernes læring, siger profes-
sor. Lærerne er ikke helt enige.

TeksT  Jan kaare og Jesper nørby 

FoTo karin riggelsen
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Samtidig bliver det dalende antal mandlige 
lærere brugt i den offentlige debat som et 
eksempel på, at vi oplever en feminisering 
af folkeskolen. En feminisering, der margi-
naliserer drengene og sætter dem ud på et 
sidespor. Rent historisk er der sammenfald 
mellem drengenes faldende præstationsni-
veau og den stigende andel af kvinder, som 
underviser dem.

Netop dette kan ifølge Per Fibæk Laursen 
være den virkelige årsag til panikken over den 
faldende andel af lærere med y-kromosom.

»Den reelle baggrund for bekymringen kan 
simpelthen være, at drengene i mange hense-
ender fungerer dårligere i skolen end pigerne. 
Man leder efter en forklaring på drengenes 
problemer, og så er det nærliggende at sige, 
at det må være, fordi de fleste af lærerne er 
kvinder. Men der behøver ikke nødvendigvis 
at være en årsagssammenhæng. Debatten 
bygger på reelle tal, men sammenhængen er 
spekulation«, siger Per Fibæk Laursen.

Undersøgelser viser, at det kan gavne 
drengenes udbytte af undervisningen, at der 
er mere bevægelse, flere praktiske aktiviteter 
og øget brug af teknologi. Men den viden 
behøver man ikke være mandlig lærer for at 
udnytte, påpeger han.

»Fnidder«
Tina Lagoni Panduro fra Bredebro Skole 
kan dog ikke genkende Per Fibæk Laursens 
udlægning.

»Det handler ikke om, at vi mangler en for-
klaring. Det siger sig selv, at det betyder noget 
både for lærernes indbyrdes samarbejde, at vi 
kun samarbejder med kønsfæller, og for ele-
verne, at de kun møder det ene køn. Men det 
er svært for forskningen at måle betydningen 
af de indbyrdes relationer på en skole«.

De kvindelige lærere på skolen er altså 
enige om, at fraværet af mandlige kolleger får 
betydning for både lærere og elever.

Men hvad siger den ene mand blandt læ-
rerne, Christoph List Petersen?

»Det kan mærkes i det daglige. Møder 
både i team og i udvalg er præget af en kvin-
delig tilgang. Du kan kalde det ’fnidder’. Helt 
konkret savner jeg nogle mandlige kolleger til 
at være med til at løfte vores it-aktiviteter«.  

Ifølge tillidsrepræsentant på Bredebro 
Skole, Jonna Vorting, har skolens bestyrelse 
aldrig tillagt balance mellem kønnene større 
betydning ved ansættelser. Den skæve køns-
fordeling er desuden opstået ved, at tre skoler 
er blevet lagt sammen. 
freelance@dlf.org og jnb@dlf.org

mener, at de kvindelige lærere tager højde 
for skævheden, så eleverne ikke mærker den, 
og skoleleder Gunnar Jensen tror ikke, at få 
mænd giver konkrete problemer.

»Uanset køn er der tale om professionelle 
lærere. Det er det vigtigste«, siger han.

Intet forskningsgrundlag for kønsdebat
Igennem de seneste årtier er der blevet stadig 
længere mellem mændene på danske lærer-
værelser. Tal for 2011 fra Danmarks Statistik 
viser, at kun omkring 31 procent af lærerne 
under 40 år er mænd.

Gang på gang har lignende resultater fået 
fagfolk, interesseorganisationer og medier til 
at sætte fokus på den faldende andel af mand-
lige lærere, og på at udviklingen er udtryk for 
et problem. Når mændene vender lærerfaget 
ryggen, vil det gå ud over eleverne. Særligt 
drengene, som vil komme til at mangle rol-
lemodeller.

Den medfølgende debat har ofte været 
særdeles følelsesladet. Til gengæld har ind-
læggene sjældent henvist til konkrete forsk-
ningsresultater, som kunne påvise problemer 
ved den faldende andel af mandlige lærere. 
Og det er der en god grund til, fortæller Per 
Fibæk Laursen fra Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Resul-
taterne, som skal underbygge bekymringen, 
er nemlig ikke lige sådan at finde.

»Forskningen om forholdet mellem lærer-
nes køn og elevernes læring er ikke omfatten-
de, men der er ikke meget, der tyder på, at 
lærerens køn spiller nogen stor rolle«, lyder 
det fra Per Fibæk Laursen.

Brug for en mandesnak
I sofagruppen på Bredebro Skoles lærervæ-
relse kan de to lærere Tina Lagoni Panduro 
og Kira Borg dog nævne flere eksempler fra 
hverdagen, hvor manglen på mandlige under-
visere har haft betydning både for eleverne 
og for lærerne.

»Nogle gange har drengene brug for en 
mandesnak. Ikke mindst i puberteten. Så bli-
ver vi nødt til at trække på skolens mandlige 
pædagog Michael«, siger Kira Borg.

»Han tager også en snak med drengene, 
når vi har seksualundervisning i biologi«, si-
ger Tina Lagoni Panduro. 

kvinder får skylden
De mandlige lærere er i høj kurs ude på lærer-
værelserne. Flere rundspørger viser, at lærerne 
gerne ser, at de får flere mandlige kolleger, 
både af sociale og af pædagogiske årsager.

Christoph List Petersen, lærer

Møder både i team 
og i udvalg er 
præget af en 

kvindelig tilgang. 
Du kan kalde det 

»fnidder«. Helt 
konkret savner jeg 

nogle mandlige 
kolleger til at være 

med til at løfte 
vores it- 

aktiviteter.
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Varehuse
Herlev • Turbinevej 9 • herlev@lic.dk
Aalborg SV • Løven 19 • aalborg@lic.dk
Aarhus, Skejby • Jens Olsens Vej 9 • aarhus@lic.dk

LIC NETSHOP
www.lic-netshop.dk
email: netshop@lic.dk

*   I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler.
Tilbuddene gælder frem til 31. december (Folkeskolen 45/2011) eller så længe lager haves.

Mange gode grunde
til at købe julegaver i LIC

NYHED

Tekande
Bean, 1,0 l
Flere farver
Før 319,-

Kaffemølle
Bistro, lille
Flere farver
 ( 299,95)*

Kaffemølle
Bistro, lille
Flere farver
( 299,95)*

Kaffebrygger 
Bean, 3 kopper
Flere farver
Før 159,-

Termokrus
Canteen, 20 cl
Flere farver
Før 149,-

Frit valg129,-
Spar 40,-

Frit valg129,-
Spar 30,-

Frit valg129,-
Spar 20,-

Rejsekrus
Stål, 35 cl
Flere farver
 Før 169,-

 
Frit valg225,-

Bean, 1,0 l
Flere farver
Før 319,-

Frit valg279,-
Spar 40,-
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lærer til lærer

Brug byen som 
læringsrum
Byvandring som undervisningsform. Det er historie 
og byens geografi samt et par tråde til litteratur.

Byvandring er en udfordrende og 
udbytterig undervisningsform. 
Det kræver beslutsomhed og si-
tuationsfornemmelse for læreren 
og et øje for de særlige mulig-
heder, virkeligheden giver. Det 
kræver også at vriste en dag fri 
fra det sædvanlige skema, men 
det er en anden historie.

Som eksempel bruger jeg en 
vandring i Københavns indre by 
og på Nørrebro. Den blev gen-

nemført fire gange i løbet af en 
temauge og havde fokus på ret-
tigheder, med den målsætning »at 
eleverne ud fra børnekonventio-
nen forholder sig til børns forhold 
i andre lande, kulturer og tider«. 
Den blev overstået på tre timer fra 
Nørreport til Nørrebro, inklusive 
frokost. Og jeg kunne alle dage 
godt have brugt ti minutter ekstra.

De mange spor
Verden er et sammensat sted. 
Byvandringer egner sig til 
tværfaglig formidling, hvor man 
på skift fokuserer på forskellige 
tematiske og faglige spor. Det 

TeksT  Paul Hartvigson.
 Historiker, turistfører og  
 meritlærer

ruTen:
Hent rutekortet på  
folkeskolen.dk

giver også mulighed for, at flere 
faglærere kan dele formidlingen.

Turens tema var rettigheder, 
der er trinmål for både historie og 
samfundsfag. Fagligt havde van-
dringen et historisk hovedspor, 
der fokuserede på Danmark fra 
cirka 1800 og overgang fra stæn-
dersamfund til retsstat, illustreret 
gennem byen. Ud over det var der 
et geografisk spor, der handler om 
byers udvikling, deres funktioner, 
infrastruktur og opbygning – igen 
med København som konkret ek-
sempel. Spørgsmål om kulsviere 
og kolera trækker tråde til natur-
fag som fysik og biologi.

Et tredje spor kan aktiveres 
omkring dansk. På ruten kan 
man krydse H.C. Andersens, Sø-
ren Kierkegaards, Herman Bangs, 
Dan Turèlls og Natasja Saads 
fodspor. Et beslægtet spor er det 
æstetiske. Byens indretning og 
udformning udtrykt i arkitektur, 
skulpturer og skilte.

Turbeskrivelse
I dansk sammenhæng indtræder 

et vigtigt skift med indførelsen 
af demokrati i 1849. I årtiet efter 
blev Københavns volde opgivet. 
Men vejen frem til vore dages 
by og vore dages rettigheder 
var lang og sej. Turen bruger 
kontrasten mellem det moderne 
og det gamle. Spørgsmålet om 
magt og ret bliver en målestok og 
et tilbagevendende tema.

Turen er bygget op med 13 
fortællerum med eller uden posi-
tionsskift. 

Start: Klassen ankommer til 
Nørreport Station med Metro 
eller S-tog og krydser Nørre Vold-
gade.

Del 1: Den gamle by og det 
traditionelle samfund.

De første par stop i Køben-
havns indre by fokuserer på en 
tid med et patriarkalsk system 
under enevælden, hvor individu-
elle rettigheder ikke var normen. 
Man kan bruge H.C. Andersen 
som figur på denne del af turen. 
Han kom til København i 1819 og 
gennemlevede tiden med dens 
mange ændringer frem til 1875.

Ved starten af Fiolstræde. 
Kort introduktion. Og orientering 
af de unge. Turens forløb og ram-
mer ridses op.

– Nørreport som Dan-
marks travleste station, 

byens infrastruktur 
med biltrafik på 
voldgaderne om-
kring indre by.

– Det gamle 
Nørreport. Byen 

var lukket inde ind-
til 1857. De nuværende 

omfartsveje er netop an-
lagt på det gamle voldområde.

– Introduktionen skal marke-
re, at den egentlige undervisning 
starter, og spore klassen ind på 
byens kontekst.

Pladsen lå inden for den 
ældste Nørreport (indtil 1680) og 
havde navnet Skidentorv, for her 
bortskaffede folk deres affald, 
helst uden at portvagten så det.

På folkeskolen.dk kan du down-
loade hele byvandringen med link 
til relevant information. 

4 gode råd
 
➊  en hastighed på én kilometer 

i timen giver god tid til forkla-
ringer og diskussioner. i byens 
sammenhæng er to kilometer i 
timen mit anslåede maksimum i 
et byområde.

➋  når i går, så hold øje bagud og 
sørg for, at der er en pålidelig 
bagtrop, så der ikke er nogen, 
der fortaber sig. Du kan pace en 
gruppe op til en vis grad, men så 
heller ikke mere.

➌   Byen taler for sig selv, til alle 
sanser. lad den komme til orde 
og spar på dine egne ord, hvis du 
kan. tal ikke ud ad tangenter el-
ler brug tid på noget, du kan tage 
op i klassen to dage efter.

➍  vær altid opmærksom på, hvad 
eleverne kan se. så ofte skal du 
stå med ryggen til det, du taler 
om (det har du garanteret prøvet 
før). få klassen samlet, når du 
formidler præcis information. 
men giv lov til en mere afslappet 
opstilling, når der skal reflekteres 
og diskuteres.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Baggårdene på Nørrebro er 
en del af byvandringen.

Tysk – på den naturlige måde
Ach so! lægger vægt på de naturlige sprogtileg-
nelsesmekanismer. Eleverne er aktive og tilegner 
sig sproget på samme måde som ved indlæring af
deres modersmål.

Nåh, på den måde!
Det er elevernes arbejde med sproget, der styrer
undervisningen – ikke teksterne. De gennemdidak-
tiserede film og tegnefilm er produceret specielt
til systemet for at understøtte de unges sproglige
og kulturelle forståelse. På den måde oplever de
den tyske kultur og brugen af sproget indefra  
– og lærer tysk på den naturlige måde.
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Tysk  ·  7.-9. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

• autentiske sprogoplevelser

• elevens aktive sprogarbejde i fokus

• film og tegnefilm

Lær tysk som en tysker

Se mere på achso.alinea.dk
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identitÄt
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ny viden

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

Professor emeritus Torben 
Weinreich er på banen med 
en ny bog, der kan give 
dansklæreren overblik over 
ny dansk børnelitteratur. 
Professoren har simpelthen 
ranglistet de danske børne-
bogsforfattere, der stadig 
er aktivt skrivende.

og så er der talentligaen med Jesper Wung-sung 
og Jakob Martin strid i spidsen og nyudklækkede 
ynglinge fra forfatterskolens børnebogslinje.

Weinreich gennemgår forfatterskaberne, pri-
mært de fire fra superligaen. en oplagt julegave, 
hvis din ægtefælle eller dit barn er dansklærer.

kun 80 procent af en årgang 
gennemfører en ungdoms-
uddannelse. Det er for lidt, 
mener folketinget. Procenten 
skal op på 95. Professor niels 
egelund har fået 53 millioner 
kroner over fem år til at finde 
ud af hvordan. Han giver et 
foreløbigt bud i en ny bog, 
hvor han peger på fire fakto-
rer: Der skal mere målrettet 
læring ind i børnehaven. Dren-
gene, især de tosprogede, 
skal have særlig hjælp. Det 

er bedre at bruge penge på 
store klasser, der får mange 
lektioner, end på små klasser, 
der får få lektioner. lærernes 
kompetencer skal forbedres. 
overgangene mellem folke-
skole og ungdomsuddannel-
ser skal forbedres. 

så skulle den være hjemme.

	 Læs:		Stor portrætartikel om Niels Egelund i næste nummer af Folkeskolen.

	 Læs:		Niels Egelund: »Folkeskolens udfordringer«. Aarhus Universitetsforlag.

	 Læs:		Torben Weinreich: »Forfattere i nyere  
dansk børnelitteratur«. 288 sider, 300 
kroner. Høst & Søn.

superligaen er:
Bent Haller
Bjarne Reuter
Cecilie eken
kim fupz Aakeson

1. division er:
louis Jensen
Christina Hesselholdt
Hanne kvist
oscar k

95%Litterært overblik  
til dansklærerne

Folkeskolens	
udfordringer

Teenagere skal lære at spare på energien
Hvis eleverne skal forstå, hvor-
dan energifremstilling sker, og 
hvordan de selv kan bidrage til 
et bedre miljø, så skal skole og 
hverdagsliv hænge sammen. 
Det viser en undersøgelse fra 
Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU), som forskerne 
Helene sørensen, finn Horn og 
lisa Gjedde står bag.

eleverne handler kun i de-

res hverdag, hvis undervisning, 
hverdag og ekskursioner hænger 
sammen, og de opnår viden om 
energi. en tredjedel af eleverne 
ved for eksempel ikke, om de har 
sparepærer på deres værelse.

Undersøgelsen viser, at un-
dervisningen i fysik/kemi i høj 
grad sker med udgangspunkt i 
et lærebogssystem. Internettet 
og bogkopier benyttes i høj grad, 

mens ekskursioner kun bruges af 
en lille del af lærerne.

De elever, der har besøgt et 
science-museum som et led i et 
undervisningsforløb om energi, 
er bedre til at besvare spørgsmål 
om energi bagefter. De, der blot 
havde afprøvet udstillingens 
faciliteter, havde viden, men 
deres faglige udbytte var frag-
menteret.

foto: Istock

foto: sif M
eincke

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

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

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

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

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

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

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

Ved at deltage i Foreningen Grønland-
ske Børns Projekt Julekort kan klassen
både give en hjælpende hånd og tjene
penge til klassekassen.
     Klassen deltager i projektet ved 
at sælge julekort til familie, venner, 
bekendte med flere.
     Se de nye flotte kort på hjemmesiden.
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Pædagogiske forskere skal le-
vere undervisningsmetoder, der 
virker, forlanger toneangivende 
politikere. Det prøver mange for-
skere så at gøre. Men ikke alle. 
Blandt andre ikke lektor Thomas 
Aastrup Rømer, Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU), 

Aarhus Universitet. Han tror ikke på klinisk rene 
undervisningsmetoder.

Thomas Aastrup Rømer er derimod tilhænger 
af en »uren pædagogik, hvor pædagogikkens me-
tode ikke er løsrevet fra sit indhold og sin forank-
ring i kulturelle, etiske og politiske processer«.

Pædagogik er ikke bare metodelære, mener 
Rømer, »pædagogik er nemlig normativ, da den 
altid bygger på normer for, hvad det er værd at 
kunne, og hvad det er værd at være«.

Thomas Aastrup Rømer har nu skrevet en bog 
sammen med ligesindede forskere, der kritiserer 
tidens evidensbaserede pædagogiske forskning og 
argumenterer for normativ pædagogisk forskning.

Ved Christian Grunert •cgr@dlf.org

Møgbeskidt pædagogik

	 Læs:		Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og 
Svend Brinkmann (redaktion): »Uren pæda-
gogik«. 205 sider, 269 kroner. Forlaget Klim.

	 Læs:		Følg med i Thomas Aastrup Rømers felt-
tog mod instrumentalisering af undervis-
ningen på hans blog på folkeskolen.dk

Nyt Folkeskolen – læs på tryk 
og abonner på nettet
skriv din mening til redaktionen. Det nye 
»folkeskolen – fagblad for undervisere« er 
stort set blevet godt modtaget af de læsere, 
som har henvendt sig til redaktionen efter 
lanceringen. enkelte har endda skrevet, at 
det er en vellykket relancering. 

Men skriften er nogle steder så lille, at den 
næsten kræver lup, mener en gruppe util-
fredse læsere. 

Bladet udkommer nu kun hver anden uge 
og har fået mere magasinpræg.

Det betyder, at der i hvert blad foruden 
almindelige artikler er en længere artikel eller 
artikelrække.

I det første blad var det en undersøgelse 
af læreres underretningspligt i forhold til 
svigtede børn. I dette nummer er det en læn-
gere reportage. 

Meget af folkeskolens stof kan i fremtiden 
udelukkende læses på nettet. Her vælger redak-
tionen to-tre væsentlige skolenyheder ud hver 
dag og fortæller om dem fra vores egen vinkel.

Alle kan abonnere på nyheder inden for 
selvvalgte områder.

servicestof og mødemeddelelser er også 
flyttet over til en moderne arrangementska-
lender på folkeskolen.dk’s forside, hvor man 
kan se, hvad der sker i skoleverdenen. 

I den kommende tid samler redaktionen 
reaktioner sammen – og finder ud af, om no-
get eventuelt skal justeres. nogle af skriftty-
perne er dog allerede ændret i dette blad. 

På udstillingen »kære 
krop – svære krop« gives 
der blandt andet et billede 
på de skiftende traditioner 
for badekultur i skolen.

Kroppens svære 
univers
hvordan formidler man tung viden om krop-
pen til unge teenagere? Dette giver steno Muse-
et i Aarhus svaret på, hvor en kreativ og sanselig 
udstilling »kære krop – svære krop« med sved på 
dåse, gigantiske Barbie-dukker og en teknologisk 
catwalk, iscenesat af kunstneren Rosan Bosch, 
sætter de unges egne kroppe i centrum og giver 
dem mulighed for at skabe deres eget billede af 
deres krop.

Udstillingen »kære krop – svære krop« hen-
vender sig specifikt til unge mellem 11 og 16 år 
og sætter temaer som usikkerhed, blufærdig-
hed og tolerance på dagsordenen, blandt andet 
ved at sætte fokus på ens egen og andres krop.

foto: Rosan Bosch Aps

95%

 midtfrankrig   Vi er to venner, der har købt et 
særdeles attraktivt hus med 5 lejligheder i Midtfrankrig. 
Lejlighederne er totalt nyrenoverede. Vi ønsker, 
at sælge 3 af lejlighederne. Den ene af 
lejlighederne – som sættes til salg her – 
er særlig velegnet til flere ejere og sælges 
på delebasis. 

Huset ligger i den gamle del af den helt 
særegne og charmerende landsby Casseneuille 
i departementet Lot-et-Garonne (efter floderne 
Lot og Garonne). Den gamle del af byen er 
nænsomt renoveret og ligger omgivet af en lille 
biflod på 3 sider, hvilket giver en helt egen stemning.

Landsbyen ligger i et smukt landskab med dejligt klima, 
floder, masser af kulturtilbud og mulighed for aktiviteter. 
Området er kendt som Frankrigs spisekammer med vin, 
blommer, honning, fois gras, ænder og selvfølgelig vin.
Huset er et smukt, flere hundrede år gammelt pittoresk bin-

dingsværkshus. Foran huset ligger en lille grøn park umid-
delbart ned til floden – næsten som husets egen have. 

Lejligheden er 125 m2 og har helt en særlig og 
spændende indretning i to plan med i alt 5 
værelser: Entre, 3 værelser, separat bad og 

toilet, køkken  og stor stue med udgang til al-
tan med en flot udsigt til bl.a. en lille grøn park 

og floden.  I forskudt plan opad er yderligere to 
værelser Lejligheden er lys og har loft til kip. 

Indretningen er velegnet, hvis man har børn 
eller gæster. Alt nyt og flot renoveret. 
Huset sælges i 4 anparter. Der er udarbejdet 

samejeoverenkomst, som kan rekvireres. Prisen er pr. 
anpart 350.000 DKK. I alt 1,4 mill. DKK. 

Vil du vide mere kan du kontakte Peter på  
tlf. 24 98 70 23 eller se  
http://skysite.dk/pkordt/

Unik, charmerende og nyrenoveret lejlighed sælges på delebasis

✗
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Sigurd danser en munter _____________________

cha cha 
cha

___________ er en meget stilfuld dans.

 Vals

Sanne er tosset med  ________________________

    brea
kdancing

En sprød ___________ er lige noget for Pedro.

  salsa

Hvis alle var som vores 
læsere, ville fredagens 
tv-underholdning hedde 
Vild med dansk.

Information udkommer mandag til lørdag. Tilbuddet gælder til 10.12.2011 og gælder kun husstande i Danmark, der ikke har 
abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. 
Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.

*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2011

Kom i sprogligt selskab i 4 uger. Gratis.
Det er ikke fordi, vores læsere er sprogligt krakilske, men de kan helt sikkert stave til det. 
Informations læsere går op i det danske sprog og nærer en stor kærlighed til det - måske 
fordi de ifølge statistikken læser næsten dobbelt så meget som andre*. Det stiller krav til 
vores evne til at skrive, så sproget og læseoplevelsen bliver en del af fornøjelsen.

Vil du oplyses og udfordres af en velskrevet avis, der sætter en ære i altid at gå et spadestik 
dybere? Få et gratis og uforpligtende abonnement, der stopper af sig selv efter 4 uger.

Send postkortet, ring 70158080, SMS ‘AVIS’ til 1241 
eller besøg information.dk/4ugergratis/folkeskolen

Send postkortet, ring 70158080, eller SMS ‘AVIS’ til 1241 
Folkeskolen ann 210x285_final.indd   1 28/10/11   16.10
p44-47_FS2611_Ny_viden_Spot.indd   46 04/11/11   16.12



f o l k e s k o l e n  /  2 6  /  2 0 1 1  /  47 

Følg dit faglige netværk  
på folkeskolen.dk

På det nye folkeskolen.dk er der faglige netværk for alle, der interesserer sig for og arbejder med 
undervisning af børn og voksne med særlige behov, og for ernæringsuddannede og lærere, der 
underviser i hjemkundskab, sundhed og ernæring. 

»’Inklusion er noget, som vi 
også vil blive ramt af’. Jeg så 
scenariet for mig; skolen, der 
lå sønderknust, sunket i grus, 
og lærere og elever, der var 
fortabte. Jeg ved godt, hvor-
for bemærkningen kom, for 
sådan en bemærkning fødes 
kun der, hvor besparelser 
længe har været på dagsorde-
nen, og ordet inklusion kun 
giver associationer til endnu 
flere besparelser«.
Mette Friderichsens blog  
på det Faglige netværk  
specialpædagogik

ernæring og sundhedspecialpædagogik

»… ungerne har brug for vi-
den, der gør dem i stand til at 
gennemskue og optimere sam-
mensætningen af det, de spiser. 
De har brug for færdigheder, 
så de kan lave mad, der ud 
over at være god for deres krop 
ser lækker ud og smager godt. 
Begge dele må meget gerne 
krydres med madglæde. Det 
kræver både teori og praksis, 
og derfor foreslår jeg, at du, 
Christine Antorini, oppriorite-
rer hjemkundskabsundervis-
ningen med støtte fra Astrid 
Krag, så der i fremtiden un-
dervises i hjemkundskab fra 
0. og helt op til 9. klasse«.
koMMentar aF 
Morten skærved  
på det Faglige netværk  
ernæring og sundhed

Sigurd danser en munter _____________________

cha cha 
cha

___________ er en meget stilfuld dans.

 Vals

Sanne er tosset med  ________________________

    brea
kdancing

En sprød ___________ er lige noget for Pedro.

  salsa

Hvis alle var som vores 
læsere, ville fredagens 
tv-underholdning hedde 
Vild med dansk.

Information udkommer mandag til lørdag. Tilbuddet gælder til 10.12.2011 og gælder kun husstande i Danmark, der ikke har 
abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. 
Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.

*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2011

Kom i sprogligt selskab i 4 uger. Gratis.
Det er ikke fordi, vores læsere er sprogligt krakilske, men de kan helt sikkert stave til det. 
Informations læsere går op i det danske sprog og nærer en stor kærlighed til det - måske 
fordi de ifølge statistikken læser næsten dobbelt så meget som andre*. Det stiller krav til 
vores evne til at skrive, så sproget og læseoplevelsen bliver en del af fornøjelsen.

Vil du oplyses og udfordres af en velskrevet avis, der sætter en ære i altid at gå et spadestik 
dybere? Få et gratis og uforpligtende abonnement, der stopper af sig selv efter 4 uger.

Send postkortet, ring 70158080, SMS ‘AVIS’ til 1241 
eller besøg information.dk/4ugergratis/folkeskolen

Send postkortet, ring 70158080, eller SMS ‘AVIS’ til 1241 
Folkeskolen ann 210x285_final.indd   1 28/10/11   16.10

Produktet

Kerneproduktet er kundespecifikt reklame
på Skilte T-shirts Bannere Magnetskilte
DK skilte Jakker Autostreamere Caps og
skiltestativer messestande og meget mere.

Målgruppen

Vor primære målgruppe er de små og mindre
butikker kontorer firmaer og håndværkere
klinikker iværksættere og alle selvstændige
erhvervsdrivende samt klubber og foreninger
der ønsker billige priser og en god kvalitet.

Investering

For et mindre beløb, investerer du i din fremtid
og i en digital virksomhed. Alt nødvendigt
udstyr + komplet undervisning følger med
så det er ikke et krav at du kender branchen.
Compazigns forestår på landsplan hele den
samlede markedsføring så du skal heller
ikke være opsøgende sælger.

Vil du vide mere ring 70 254 254

Vi forventer at du -

Du skal nok helst kunne !

Tjen ekstra i din fritid
Få penge puslespillet til at gå op
Compazigns er en kæde af»Home Office»
hjemmeproducenter som søger business
minded og dynamiske  franchisetagere til
ledige områder omkring i hele Danmark.

Er du den person  vi søger - en der vil tjene
penge i fritiden - så klik og kik på websiden
www.compazigns.com og få mere information
om os vor filosofi strategi og målsætning. Du
kan også ringe direkte og tale med en af vor
specialister eller send en E-mail 24/7 direkte
til info@compazigns.com og få klart svar på
de mange spørgsmål som du sikkert har.

Ved hvad teamwork betyder og at du besidder
noget købmandsskab samt at du er en person
der kan holde humøret højt også når det går
rigtigt  stærkt og støtte dine kollegaer.

lide at arbejde med tekstiler og skilte i mange
forskellige farver og kende lidt til design og
mode. Du skal også kunne se om butikken
har brug for ekstra stativer eller andet reklame
og så vil det være en fordel at du
kan råde og vejlede kunderne og
have næse for en god forretning.
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publiceret

Bliv inspireret på  
BogForum 2011
Der er masser af muligheder for at blive inspire-
ret til din undervisning på årets Bogforum den 
11.-13. november. forfattere som kenneth Bøgh 
Andersen og Janne Teller fortæller om deres 
børne- og ungdomsbøger, og du kan også høre 
om læseprojekterne »ordet fanger« og »Vi læser 
for livet«. og så giver niels egelund sit bud på 
folkeskolens fem største udfordringer.
se hele programmet på bogforum.dk/program
I folkeskolen nummer 25 side 56 kan du finde 
en billet, som giver dig 30 kroners rabat på en-
trebilletten.

○   Anmeldt AF: Anne kATrIne rAsk

n  læsning   

Læse- 
trappen

på læring og undervisning, der skin-
ner tydeligt igennem overalt. Det er en 

fornøjelse!
Hvordan løser man så problemet med den 

svære bogstav-lyd-forbindelse i dansk? Bo-
gens svar er ret genialt.

som alle andre bøger, der har fokus på 
bogstav-lyd-forbindelsen, starter man med at 
læse lydrette tekster. Men når det er på plads, 
indfører forfatteren et hemmeligt alfabet. Det 
hemmelige alfabet – og det er simpelthen et 
scoop – består at tegn for fem vokaler og fire 
uægte konsonanter.

De fem hemmelige vokallyde er øf-lyden 
(illustreret med en grisetryne – en cirkel med 
to prikker i), okselyden (illustreret med et 
oksehoved), ar-lyden (illustreret med et ar), 
år-lyden (illustreret med en cirkel med en pil 
i, der skal minde om året, der kommer igen og 

læsetrappen

• eag V. Hansn
• 278 kroner
• 301 sider
• forlag Alkalær

Hemmelige alfabeter er ikke kun for agen-
ter – det er også for nye læsere, der skal have 
skovlen under bogstaverne.

Hvorfor er det (nogle gange) så svært at 
lære at læse dansk? Bogens bud er, at det er 
svært at få styr på forbindelsen mellem bog-
staver og lyde i det danske sprog, når nu de (så 
ofte) svarer så dårligt til hinanden.

forfatteren, der selv er lærer og har under-
vist læsesvage elever i mange år, skriver ikke 
kun om lyde og bogstaver. Der er også masser 
af gode råd til, hvordan man sikrer, at eleven 
overhovedet er klar til at gå i gang med at lære 
noget – for eksempel med sund mad, god 
søvn og fokus på læringsstile.

og det er en af de skønne ting ved bogen 
her. Der er ikke bare teoretisk viden om det 
danske sprog og dets udfordringer til dem, 
der skal lære at læse. Der er også et klart syn 

Flere vulkaner i udbrud
Bogen »Undersøg Vulkaner i udbrud« til 3.-4. 
klasse bygger videre på »Undersøg Vulkaner«, 
som er tiltænkt undervisningen til 1. og 2. 
klasse. om serien har folkeskolens anmelder Bo 
Jensen tidligere sagt: … skuffer bestemt ikke. 
Bøgerne er et pædagogisk gennemarbejdet 
materiale med et fantastisk layout, der gør dem 
yderst tillokkende for målgruppen. De små ele-
ver vil elske de flotte tegninger og billeder …
læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk

Rap om venskab og kom i tv
red Barnet har udarbejdet et interaktivt un-
dervisningsmateriale om børnerettigheder og 
konflikthåndtering, og alle landets 4.-, 5.- og 
6.-klasser er inviteret til at deltage i en rapkon-
kurrence.
På sitet skabvenner.redbarnet.dk findes en rap-
maskine, som eleverne skal bruge, når de skal 
skabe deres eget rapnummer. klassen må gerne 
sende flere numre ind til konkurrencen. Vinderne 
får lov til at kreere en musikvideo og kommer på 
Danmarks radios børnekanal ramasjang. kon-
kurrencen varer til den 1. februar 2012.
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Sund matematik

•  Marikka Andreasen, Annette 
lilholdt, finn egede rasmussen, 
Gert B. nielsen

•  743,75 kroner
•  111 sider
•  forlaget Matematik

Sund Matematik
○   Anmeldt AF: lArs ZeUTHen enGrAf

Kan matematik være sundt, vil nogen måske ind-
vende mod titlen på denne matematikbog.

Men det er i virkeligheden ikke det, det drejer sig 
om. Men om at finde matematiske aktiviteter, der får 
børnene op af stolene og til at bevæge sig, samtidig 
med at de arbejder med matematiske problemer og 
løsninger. eller at finde aktiviteter, der lærer eleverne 
noget om sundhed i bredeste forstand. Det gælder 
blot om at få øjnene op for mulighederne. og så får 
man måske en sundere matematikundervisning og 
et sundere forhold til de mange anvendelsesmulig-
heder for matematik foruden til sit eget liv.

som sædvanlig, fristes man til at sige, har Mate-
matiklærerforeningen samlet en mængde matema-
tiske aktiviteter, der bidrager til, at undervisningen 
ikke blot er stolebaseret med en interaktiv tavle oppe 
foran.

Bogen har seks større emneoverskrifter: sport, 
stjerneløb, kondition, BMI, kost og kemiske pro-
cesser. Hvad med et koordinatræs af et stjerneløb, 
hvor man arbejder med både færdighedsregning, 
højdemåling, geometri, Pythagoras og statistik. 
Variationsmulighederne er mange, og man kan selv 
transformere øvelserne til egne elevers niveau.

Inden for hvert område er der forskellige forslag 
til aktiviteter med tilhørende grundig lærervejled-
ning. og altid forslag til ideer til yderligere arbejde 
og undersøgelser, der kan arbejdes med, foruden 
beskrivelse af hvordan emnet passer ind i målene for 
matematikundervisningen. Grundigt og solidt.

som andre år er der også lagt op til, at man kan 
deltage i Matematikkens Dag den 17. november og 
dermed arbejde med materialet i uge 46. Men bortset 
fra de i bogen omtalte konkurrencer kan idématerialet 
bruges, når det passer ind i skolens planlægning. 

Bogen er en kopibog, og kopiering foregår lettest 
fra den indlagte cd-rom, der indeholder alle sider, så 
man let kan printe dem ud, man ønsker at bruge.

Brug den og giv din undervisning noget aktivitet 
eller brug ideerne på emnedage for større eller min-
dre dele af skolen. Det er ikke for sent at købe bogen, 
og eleverne vil elske det.

igen og igen) og ørne-lyden (illustreret med 
et ørnenæb). så der er helt igennem overens-
stemmelse mellem lyden, dens navn og dens 
tegn. og det samme gælder de fire uægte 
konsonanter.

Bogen forklarer enkelt og præcist, hvordan 
man udtaler lyden. så hvis man som lærer ikke 
er helt sikker i at forklare børnene, hvordan de 
skal gøre, er der god hjælp at hente her.

forfatteren har tidligere udgivet små læse-
bøger. De første er lydrette, og de næste rum-
mer drilleord – ord, der ikke er lydrette, fordi 
lydene fra det hemmelige alfabet optræder. en 
ny lyd per drilleordsbog.

Jeg har tjekket alle de små læsebøger, for-
fatteren har udgivet for flere år siden. og det 
ser rigtig godt ud.

De første bøger består af 100 procent lyd-
rette ord på først to, så tre, så fire og til sidst 
12 bogstaver. og de er helt igennem lydrette. 
Derefter kommer de fem bøger med drilleord 
– ord, der ikke er helt igennem lydrette. Dril-
leordsbøgerne er – ligesom de lydrette bøger 
– skrevet med konventionel ortografi. Men på 
bogens første side er der en god og letlæselig 
instruktion til den voksne, hvor den særlige lyd, 
der er i fokus i bogen, bliver forklaret. Derefter 
er der to sider, hvor man kan se – og vise bar-
net – hvilke bogstaver der kan give denne lyd. 
og i selve læsebogsteksten er bogstaverne 
med den særlige lyd fremhævet i en særlig 

farve. så barnet er godt klædt på til at læse de 
ikke-lydrette bøger.

Der er tænkt en progression ind i drilleords-
bøgerne. så barnet skal kunne læse drilleor-
dene fra den første bog for at kunne klare den 
næste bog. et skridt ad gangen. og hvis der er 
et skridt, man ikke kan tage, går man tilbage 
til drilleordene fra den forrige bog og får styr 
på det.

Alle læsebøgerne har handling, plot og ud-
vikling. og temaer, som børn kan identificere 
sig med. Derfor bliver læsningen drevet frem 
af ønsket om at vide mere om, hvordan det går 
for hovedpersonen.

Bogen rummer ikke direkte henvisninger til 
kilder, men peger i stedet bredt ud i landska-
bet med den viden, der findes om bogstavlyd, 
om læring og om undervisningsdifferentiering. 
Derfor er det ikke en teoribog, men en brugs-
bog. og en rigtig god og letlæst en af slagsen 
med et levende sprog og et smittende enga-
gement.

Med bogen her i den ene hånd og liv en-
gens »lærerens ABC« i den anden kan det 
kun gå godt!

Ps. længe tænkte jeg, at forfatteren med 
det underlige navn havde været til numero-
log og derefter byttet uheldige bogstaver i sit 
navn ud med mere heldige. Men det er bare en 
lydret stavning af erik V. Hansen. ræsbægd!

Bogen forklarer 
enkelt og præcist, 

hvordan man udtaler 
lyden. Så hvis man som 

lærer ikke er helt sik-
ker i at forklare bør-

nene, hvordan de skal 
gøre, er der god hjælp 

at hente her.

Anmeldelserne afspejler anmeldernes personlige og faglige mening 
og er ikke udtryk for redaktionens holdninger.

n  Matematik   

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

faglige foreninger

�� Danmarks Fysik- og kemilærer-
Forening, sønDerjyllanD

Generalforsamling
foreningen afholder or-
dinær generalforsamling 
tirsdag den 29. november, 
klokken 19, i fysikloka-
let på Brundlundskolen, 
ladegårdsvej, Aabenraa. 
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. forslag, der ønskes 
behandlet på general-
forsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 
den 24. november (kurt 
nielsen, Vestertoften 6, 
6430 nordborg, telefon 
74 40 57 51).

�� Danmarks sløjDlærerForening, 
miDt-Vest

Generalforsamling
Der afholdes generalfor-
samling onsdag den 7. 
december, klokken 19, 
på lærerværelset på Bir-
kelundskolen, Holstebro. 
Dagsorden i henhold til 
vedtægter.

�� Foreningen aF lærere i Historie 
og samFunDsFag

Ekstraordinær 
 generalforsamling
I henhold til vedtægterne 
paragraf 5 indkaldes der 
hermed til ekstraordinær 
generalforsamling lørdag 
den 26. november 2011, 
klokken 11.00, i fredericia.
Generalforsamlingen 
foregår på Bakkeskolen, 
erritsø Bygade 15, 7000 
fredericia.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelsen
3. eventuelt.

fra kredsene

Kreds 54
�� slagelse lærerkreDs 

Program for pensioni-
sterne i 2011-2012
Tirsdag den 6. december, 
klokken14 på kredskonto-
ret, holder vi juleafslutning 
med spisning. Tilmelding 
senest 25. november. 
Underholdning. Husk at 
tilmelde jer dette faste 
årlige arrangement på te-
lefon 58 54 71 12 eller 26 
24 71 12. Vi vil denne dag 
fortælle om teaterturen i 
marts + tilmelding + 120 
kroner.
Mk-dialog@mail.tele.dk. 
Har I ikke mulighed for at 
komme, så ring op før jule-
stuen og lav aftale.

Kreds 112
�� FreDericia lærerkreDs,  

pensionisterne

Julearrangement i 
Christianshus
Vores julearrangement 
vil blive, omtrent som det 
plejer at være. »et spæn-
dende indslag«. Derefter 
kaffebord med brød og 
lagkage. Vi vil oplyse lidt 
om forårsprogrammet 
2012. Til sidst slutter vi af 
med bankospil.
75 kroner.
Christiansvej 4 mandag 

den 28. november, klokken 
19. Tilmelding senest den 
14. november på 112@
dlf.org eller telefon 75 91 
09 00.

Kreds 121
�� Herningegnens lærerForenings 

pensionistForening

Generalforsamling
Der indkaldes til medlems-
generalforsamling
onsdag den 23. november 
2011, klokken 16.00,
på Pontoppidansvej 4, 
Herning.
1.  Dagsorden: Valg af diri-

gent
2.   Beretning
3.  Indstilling om kontin-

gent
4.  Redegørelse om fraktion 

4
5.  Valg af tre bestyrelses-

medlemmer: egon Jep-
sen, Martin Arnbjerg og 
Tove lykkeberg

6.  Valg af første- og an-
densuppleant

7.  eventuelt.
efter generalforsamlingen 
er foreningen vært ved 
spisning klokken 17.30.
Det er nødvendigt med 
tilmelding til aftenfesten,
men vi gør opmærksom 
på, at der desværre kun 
er plads til et begrænset 
antal.
Tilmelding sker til kreds-
kontoret, telefon 97 12 31 
33 eller e-mail 121@dlf.
org, senest onsdag den 16. 
november, klokken 15.
Diabetikere bedes ved 
tilmeldingen oplyse, om 
de har behov for særlig 
menu.

Aftenen slutter cirka klok-
ken 20.30.

mindeord

Erling Lars Dale
Professor i didaktik ved 
Universitetet i oslo, erling 
lars Dale, døde i slutnin-
gen af september 2011. 
erling var en enestående 
skikkelse i norsk og nordisk 
pædagogik i kraft af flid, 
ambition og belæsthed. 
Han havde en utrolig aka-
demisk evne til at absor-
bere og sammenfatte om-
fattende teori og filosofisk 

tænkning hos andre med 
stor omsorg for faget pæ-
dagogik. Hans kritik kunne 
være nådesløs. Mange 
fagfæller måtte forholde 
sig til krav, kritik og ud-
fordringer fra erling. Hans 
sidste bog »Utdannings-
vitenskap og pedagogik« 
bygger bro til den første 
bog fra 1972 »Pedagogikk 
og samfunnsforandring« 
og afslutter forfatter-
skabet. 
Dale skriver i 1986 dispu-
tats om pædagogikkens 
teoretiske grundlagspro-
blemer og udgiver, frem 
til han tiltræder som pro-
fessor i pædagogik ved 
Pedagogisk forskningsin-

stitutt 1995, en mængde 
af artikler og bøger, der 
flittigt bliver refereret i 
den pædagogiske debat. 
Dales pædagogikforstå-
else gennemspiller nogle 
forandringer gennem pe-
rioden 1972-2011, hvor 
usikkerheden over for eget 
forehavende er en kon-
stant »ledsager«. erling 
satte standarder for den 
pædagogiske tænkning 
og analyse. Hans virke var 
kendetegnet ved omsorg 
for både fag og kollegaer.
Æret være erling lars Da-
les minde.
lektor ph.d. Preben olund 
kirkegaard, University Col-
lege nordjylland

 Lederstillinger 

Ishøj kommune søger en visionær, 
engageret og stabil leder til Vejlebroskolen 

Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Vejlebroskolen er en tosporet skole med 407 elever fra 
0. – 9. klasse og en sfo med 230 børn. På skolen er der 
ansat 53 lærere, pædagoger og medhjælpere. Skolens 
ledelsesteam består af en skoleleder, en viceinspektør, 
en afdelingsleder og en sfo-leder. 

Som skole og sfo vil vi være kendt for, at inddrage 
bevægelse i undervisningen, at arbejde målrettet med 
det sociale og faglige læringsmiljø, at have en høj trivsel 
blandt ansatte og elever, og at vi ruster vores elever til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ønsker, at 
Vejlebroskolen er det naturlige valg for forældre og elever 
i lokalområdet.

Se det fulde stillingsopslag på Ishøj Kommunes hjemme-
side www.ishoj.dk. Send din ansøgning til cbu@ishoj.dk 
inden den 24. november 2011 kl. 12.00
“Ishøj kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og  

mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

 

korte meddelelser

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk
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 Lederstillinger 

Billedromaner til de 9-12-årige
 Dansklærerforeningens romanserie kan danne 

udgangspunkt for den første litteraturundervisning. 
På www.dansklf.dk/billedroman kan du gratis 

downloade undervisningsforløb til seriens bøger.

 www.dansklf.dk/boger · salg@dansklf.dk · Tlf: 44 92 59 95

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

- attraktiv og udfordrende stilling
Horsens Kommune danner én ny midtbyskole baseret på de nuværende 
skoler; Midtbyskolen, Slotsskolen og Søndermarksskolen.

Opgaven:

•  Forestå arbejdet med at udvikle endeligt oplæg om den fremtidige orga-
nisering af de tre nuværende enheder, herunder organisering af ledelse, 
placering af medarbejdere m.m.

•  Stå i spidsen for etablering af ny overbygning

•  Skabe nye muligheder og synergi ved at bringe erfaringer og kompeten-
cer fra de tre skoler i spil

•  Sikre en god fusionsproces, hvor alle relevante interessenter bliver ind-
draget

•  Udvikle en ny fælles kultur, som bygger på det bedste fra de tre skoler

•  Gøre skolen tydelig gennem en klar profil 

•  Sikre et højt informationsniveau om skolens tilbud, så der opnås en høj 
rekruttering af elever til skolen.

Vi forventer, at du som ansøger kan tilbyde flest mulige af følgende fær-
digheder og egenskaber:

Færdigheder:
Relevant pædagogisk uddannelse og erfaring, ledelseserfaring – gerne fra 
en større enhed, påbegyndt eller afsluttet lederuddannelsesforløb, erfaring 
og gode resultater med udviklings- og forandringsprocesser.

Motivation:
Du brænder for at stå i spidsen for en fusionsproces og motiveres af at lede 
krævende og komplekse forandringer og krav om innovation. Motiveres af 

at være leder for vidensmedarbejdere, der har meninger og vil høres. Ser 
et potentiale i samarbejde med forældre og at indgå i et forpligtende fæl-
lesskab som en del af Horsens Kommune.

Personlighed:
Visionær, engagerende og inddragende lederstil, en person i ligevægt, 
troværdig og tillidsskabende, dialogsøgende med evne til at skære til og 
træffe beslutning, når tiden er til det, robust også under pres, analytisk 
evne med overblik til at prioritere, dygtig kommunikator internt og eksternt.

Ansættelsesproces:
1. samtale afholdes den 5. december, test og udarbejdelse af lederprofil her-
efter hos Mercuri Urval i Aarhus, 2. samtale afholdes den 14. december 2011.

Løn efter gældende overenskomst og forhandling.

Finder du jobbet interessant, kan du søge det på www.mercuriurval.
dk (referencenummer: DK-160-46824) og vedhæfte ansøgning og CV. 
Ansøgningsfristen udløber torsdag den 24. november 2011, kl. 10.00. 

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til chefen for undervis-
ningsområdet, Anna Marie Illum på telefon 2080 1331 eller konfidentielt 
til konsulent Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435. 
Yderligere information om stillingen og Horsens Kommune kan hentes på  
www.horsenskommune.dk under http://horsenskommune.dk/
BoernOgUnge/Folkeskolen/SkolelederNySkoleIMidtbyen.aspx eller www.
mercuriurval.dk

Skoleleder på ny skole i Horsens midtby
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 Lederstillinger 

Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Vi synes vi har: 
verdens bedste skole • 
verdens bedste personale • 
verdens bedste børn...,• 

men mangler snarest muligt verdens bedste vicer. Er det dig?
 
På nyrupskolen.dk kan du finde en beskrivelse af den opgaveforde-
ling, som vi tidligere har haft på skolen, og som der tages udgangs-
punkt i ved ansættelsen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår: Ansættelse i henhold til gældende 
overenskomst og regler om ny løn.
 
Yderligere oplysninger: Fås ved henvendelse til skoleleder John 
Saxild-Hansen 59 53 46 00 eller via mail josh@kalundborg.dk
 
Ansøgning: En nærmere beskrivelse af tidsfrister og ansættelsesfor-
løb er beskrevet i stillingsprofilen på skolens hjemmeside.

Viceskoleleder 
Nyrupskolen i Kalundborg

Skoleleder til Ådum 
Børneunivers

Efter en strukturdebat i Ringkøbing-Skjern Kommune 
er Ådum Skole nu klar til at ansætte ny skoleleder pr. 
1. februar 2012.

På det overordnede plan ønsker Ådum Børneunivers 
en leder, der er visionær og vil gå i spidsen for de for-
andringer, der MÅ til - på godt og ondt! En leder, der 
vil agere med og i et meget engageret lokalsamfund. 
En leder, der formår at udvikle, inspirere og fastholde 
personalet. En leder, der kan varetage ansvaret for 
skolens administrative opgaver, herunder den økono-
miske drift.

Er du blevet nysgerrig, så se mere på www.rksk.dk. 
under ledige stillinger eller på www.aadum-skole.sko-
leintra.dk

Ansøgning sendes til vibeke.ibsen@rksk.dk senest 
med morgenposten den 28. november 2011.

Østerild Skole ligger ca. 15 km nordøst for 
Thisted og har 114 elever fordelt i  0.- 6. kl.

Læs mere på www.thisted.dk/job

Ansøgningsfrist den 24. november 2011, 
kl. 12.00.

Børnehaveklasse-
leder
til Østerild Skole søges snarest.

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job

Pædagogisk leder/souschef 
til Skolen på la Cours Vej på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune søger en visionær og engageret 
pædagogisk leder til Skolen på la Cours Vej. 
 
Vi søger en pædagogisk leder som med energi, personlig 
autoritet og faglig tyngde sammen med den øvrige 
ledelsesgruppe kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling 
af en af landets bedste skoler.
 
Du skal bl.a. være en pædagogisk-faglig inspirator, der kan 
motivere medarbejderne til at yde deres bedste, og som 
har fokus på klasseledelse, mangeartede lærings- og 
undervisningsformer og inkluderende praksis.

Ansøgningsfrist: 24. november 2011
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 Lærerstillinger   Stilllinger ved andre institutioner  

skolen MIR
Lyngbyvej 395

2820 Gentofte
mir@skolenmir.dk

skolen MIR søger

1 lærer
Skolen MIR har eksisteret siden d. 1/1-2003. I de 8 år er skolen vokset fra 6 til 
55 elever, hvilket bl.a. betyder at vi nu har 4 afdelinger, en for de yngste, en for 
de ældste og to specialafdelinger.  

Afdelingen for de ældste elever, MIR2, der har til huse på Lyngbyvej i Gentofte, 
søger en uddannet lærer der kan undervise bredt, samt varetage og føre elever 
op til folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk og engelsk. 

Har du lyst til:
•  at arbejde med udsatte børn med psyko/sociale vanskeligheder, social-

kognitive forstyrrelser, samt deres familier?
• at arbejde i teams?
• fortsat at udvikle dig fagligt og professionelt? 
• at modtage supervision og efteruddannelse?
• at gøre en forskel?

Skolen MIR er et privat skoletilbud med dagbehandling, der ligger 20 min. fra 
Københavns centrum. Vores mål er at styrke barnets og familiens ressourcer, 
så barnet kan vende tilbage til folkeskolen. Vi har pt. 55 elever i alderen 7 – 16 
år. Personalet er en blanding af lærere, faglærere, socialpædagoger, psykolog 
og familieterapeuter. For at sikre en fælles forståelse arbejder vi udfra den sys-
temiske, narrative og kognitive tænkning.

Vi lægger vægt på nysgerrighed, rummelighed, faglighed, humor og engagement. 

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

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til Max på 2078 3418 eller 
Mikael på 2064 9713.

Ansøgningsfristen er d. 24/11 2011, kl. 12.00. Ansøgningen skal sendes til 
en af nedenstående adresser.

skolen MIR
Lyngbyvej 395
2820 Gentofte

mir@skolenmir.dk

Vi søger medarbejdere, som vil være med til at skabe en fantastisk skole for 
børn og unge i alderen fra 9 til 18 år. Vi har brug for både dansklærere og  
aktivitetsledere, som har lyst til at indgå i et team på bedste efterskolemanér. 

Du er:

•  Klar til at blive en del af et ungt team, og du brænder for at skabe spæn-
dende aktiviteter og undervisning.  

•  Læreruddannet – eller måske stadig studerende – med dansk eller dansk 
som andetsprog på linje.

• Vant til at undervise eller lave aktiviteter med børn og unge.

Vi tilbyder:

• Tre ugers spændende sommerjob med løn.

•  370 motiverede børn og unge, som glæder sig til at lære en masse dansk 
sprog og kultur.

Læs mere om stillingerne og Den Danske Sommerskole på vores hjemmeside:  
www.danes.dk 

Vi tager kun de ansøgninger i betragtning, hvor der er vedhæftet CV, eksa-
menspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, samt relevante udtalelser/
referencer.

Vil du høre mere om jobbet, så kontakt Carina Kjær Busk på tlf. 35 29 41 26.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 1. december 2011. 

Du kan maile din ansøgning til: sommerskolen@danes.dk

Den Danske Sommerskole søger medarbejdere i juli 2012

I juli 2012 kommer 370 danske børn, som til daglig er bosat i udlandet, til Den  
Danske Sommerskole for at lære dansk sprog og kultur. Sommerskolen har tre  
afdelinger - to på Fyn og en på Sjælland. Skolen begynder d. 8. juli og slutter d. 27. juli.
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 Specialstillinger 

Om University COllege sjælland

University College Sjælland er professionshøj-
skolen i Region Sjælland, som udbyder 9 mellem-
lange videregående uddannelser: bioanalytiker, 
ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysio-
terapeut, leisure management, lærer, pædagog, 
socialrådgiver og sygeplejerske. 

University College Sjælland har 7000 studerende 
og 600 medarbejdere fordelt på 4 campusser. 

University College Sjælland arbejder for at øge 
digitalisering og teknologiunderstøtning af  
undervisning og administration. Videndeling ses 
som et centralt element såvel internt i organisa-
tionen som eksternt mod andre institutioner. 

University College Sjælland har en omfattende 
efter- og videreuddannelse, kursus- og formid-
lingsaktivitet med flere tusinde studerende og 
deltagere på årsplan.

Center for Undervisningsmidler Sjælland er en 
del af University College Sjælland, som servicerer 
skoler m.v. i hele Region Sjælland.

University College Sjælland indgår aktivt i 
partnerskabsprojekter med kommuner, region, 
forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

Læs mere på www.ucsj.dk

5 pædagogiSke konSULenteR
CenteR foR UndeRViSningSmidLeR SjæLLand

CFU sjælland søger 5 nye konsulenter.  
stillingerne er alle kombinationsstillinger,  
hvor du har ansættelse på din skole og i  
CFU sjælland.

I CFU Sjælland arbejder vi ud fra mottoet: ’Du  
arbejder med børn, vi arbejder for dig’. 

Din faglige baggrund er folkeskolelærer – gerne 
med en pædagogisk diplomuddannelse eller anden 
videreuddannelse. Der vil være mulighed for 
videreuddannelse, hvis du ikke allerede har haft 
muligheden.

vi søger 5 konsulenter til:
•  1 halvtidsstilling til sprog
• 1 halvtidsstilling til matematik
• 1 halvtidsstilling til fagene historie,  

samfundsfag og kristendom
• 1 halvtidsstilling til pædagogik
• 1 halvtidsstilling til innovation og iværksætteri

Du finder det fulde stillingsopslag på
www.ucsj.dk/stillinger

løn- og ansættelsesvilkår 
Efter gældende overenskomst, som betyder, at 
du vil få din normale løn plus et tillæg for at være 
kombinationsansat. 

Ansættelsesstedet er fra 1. februar 2012 på  
CFU Sjælland, som ligger i Vordingborg. Desuden  
er man tilknyttet udlånssamlingen i Sorø og mini-
centre i Slagelse og Roskilde.

vil du vide mere? 
Kontakte driftsleder Lisbeth Kjær, Roskilde  
tlf. 7248 1451 eller driftsleder Elsebeth Sørensen, 
Slagelse  tlf. 7248 1957.

ansøgningsfrist m.v. 
Ansøgning bilagt relevant dokumentation sendes  
til University College Sjælland, job@ucsj.dk  
mærket med ’Job nr. 044-11’ i emnefeltet senest  
7. december 2011. I den fremsendte ansøgning 
bedes du tydeligt tilkendegive, hvilken stilling  
du søger.

Skriv venligst, hvor du har set jobannoncen.

Vi tilbyder
Århus Lærerforenings kontor er i dag arbejdsplads for formand, 
næstformand, 3 konsulenter, kommunikationsmedarbejder og 3 
sekretærer. Vi er kendetegnet ved en flad struktur. Medarbejdernes 
trivsel samt en uhøjtidelig omgangstone vægtes højt.

Løn- og ansættelsesforhold
Din ansættelse sker i henhold til overenskomst for decentralt ansatte 
konsulenter i Danmarks Lærerforening. 

Ansøgning
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte:

Formand Søren Aakjær på 5093 1952
Sekretariatsleder Marius Lindersgaard på 8613 0388

Ansøgning inklusiv relevante bilag sendes pr. mail til 133@dlf.org

Ansøgningsfrist mandag den 5. december 2011, kl. 12.00

Dit arbejdsområde
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med Århus Lærerforenings 
øvrige konsulenter og medarbejdere omkring en række 
konsulentopgaver, herunder sparring med den politiske ledelse, 
tillidsrepræsentanterne og medlemmerne af Århus Lærerforening. 

Dit primære arbejdsområde vil være personsager - eksempelvis 
sygefravær, konflikthåndtering, afskedigelse, samarbejdsproblemer, 
arbejdsmiljøproblemer, arbejdsskader.

Din profil
Vi forestiller os, at du har et indgående kendskab til folkeskolen. 
Derudover har du:

- interesse for arbejdet i en faglig organisation,
- erfaring med rækken af aktører i skoleverdenen,
- gerne erfaring med sygedagpengeopfølgning,
- gode kommunikative evner,
- analytisk sans og erfaring indenfor coaching og
 rådgivning,
- erfaring med generel sagsbehandling.

Århus Lærerforening søger konsulent pr. 1. februar 2012

    Århus Lærerforening | DLF - kreds 133 | Grønnegade 80, 2. | 8000 Århus C

Telefon · 8613 0388 | Mail · 133@dlf.org | www.aalf.dk | Fax · 8613 0670

Da en af vores konsulenter gennem mange år går på pension den 31. marts 2012, søger vi hendes afløser pr. 1. februar 2012.
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jobannoncer
       fra lærerjob.dk

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

lederstillinger specialstillinger
lærerstillinger stillinger ved andre institutioner

Slip væk fra mørket
Vi udlejer vores skønne, 
gamle byhus i sydspa-
nien. stort, charmerende 
hus med fantastisk ud-
sigt og a...
20781416

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

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

bazar
       ikke-kommercielle annoncer 

fra dlf-medlemmer

JUL el. NYTÅR i 
KØBENHAVN
sUPeRlÆkkeR 115 M2 
lejlighed (4 vær.) udle-
jes fra d. 18/12 - 01/01. 
lejligheden, som ligger 2 
min. f...
26273734

Lejlighed i Århus
1-2 vær. søges til vores 
datter, sara, til 1.12. leje 
/køb. sara læser på Han-
delshøjskolen.
Telefon 98566233 / 
28905150

Andelslejlighed til salg
På Islands Brygge, nær 
Havnefronten og Metro, 
sælges lejlighed på 57½ 
m2. Velkonsolideret for-
ening, ...
25883443

Operaer og 
julestemning i Berlin
kunne du tænke dig at 
holde jul eller nytår i Ber-
lin? Måske gå i opera-
en eller tage på et af de 
mang...
98911425

Monaco/Roquebrune 
/Menton
storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
fransk...
39403935

Skovlyskolen, rudersdal kommune

Afdelingslederstilling

� ansøgningsfristen er den 14/11/11

Net-nr. 8701

Skolen ved Sundet, københavns kommune

Naturfaglig lærerstilling

� ansøgningsfristen er den 19/11/11

Net-nr. 8730

aabybro Skole, jammerbugt kommune

Lærer

� ansøgningsfristen er den 15/11/11

Net-nr. 8734

Hillerød kommune

Faglig koordinator

� ansøgningsfristen er den 10/11/11

Net-nr. 8732

Skolen ved Sundet, københavns kommune

Fast lærerstilling

� ansøgningsfristen er den 15/11/11

Net-nr. 8705

behandlingsskolerne, ballerup kommune

Lærer 

� ansøgningsfristen er den 12/11/11

Net-nr. 8731

kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe kommune

Lærer (barselsvikariat)

� ansøgningsfristen er den 10/11/11

Net-nr. 8727

rejsby europæiske efterskole, Tønder kommune

Barselsvikar

� ansøgningsfristen er den 14/11/11

Net-nr. 8714

www.frederikssund.dk

Barselsvikar  
til Ferslev Skole
	

Ansøgning  
sendes til
Skoleleder	Allan	

Lundby-Hansen	

	

allun@	

frederikssund.dk

Landsbyordningen	Ferslev	Skole	søger	

en	barselsvikar	i	en	80	%	stilling,	med	

tiltræden	fra	den	5.	januar	2012	frem	

til	sommerferien	1.	juli	2012.

Se	hele	stillingsopslaget	på:		

www.ferslev-skole.dk

Ansøgningsfristen	er	den	30.	

november	2011.

Vi	forventer	at	afholde	ansættelses-

samtaler	tirsdag	den	6.	december	2011.

 Lærerstillinger 
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rubrikannoncer

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Indfri dine dyre lån, spørg:
Danmarks Lærerforenings Låneafdeling

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

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

Indfri dine dyre lån, spørg:
Danmarks Lærerforenings Låneafdeling

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

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

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.dk

SKOLEREJSER MED FAGLIGT INDHOLD
WWW.KILROYGROUPS.COM

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Lejrskole til søs

Lav din egen lejrskole
Se Danmark fra søsiden.

Galease fra 1898 med alt om bord.

Tlf. 5837 2385
www.ms-bien.dk

skolerejser 2012

Christian skadkjær - din kontakt ved 
skolerejse til bla. london og oslo. 
Mere end 20 års erfaring med skole-
rejser. ring GrATIs på 80 20 88 70.

oslo
DFDs fra kr. 1.098.- 
loNDoN
6 dage med båd/tog fra kr.   . . . . . . . . . . .1.448,-

BerlIN
4 dage med bus fra kr.    . . . . . . . . . . . . . . . . . .818,-

AMsTerDAM
5 dage med bus fra kr.    . . . . . . . . . . . . . . .1.098,-

NYHeD! Bestil tilbud via din smartphone:

se alle rejser og bestil tilbud på www.alfatravel.dk

Skolerejser London
london med FlY 5 dg /4 nt 
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
•	Etnisk	tur	med	fokus	på	
	 kultur	&	religion
	•	Skolebesøg	på	Harrow	School
•	Cabinet	War	Rooms	&	HMS	Belfast

2.195,-
 pr. person

fra kr.

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

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

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

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

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!
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Formand 
Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

Vil du have en personlig samtale, bør du af-
tale en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man – Tor: ....... 10.00–15.30
Fredag: ............10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Formand 
Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

Kontaktoplysninger
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Vil du have en personlig samtale, bør du af-
tale en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
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9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
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Tlf: 7010 0018
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

Danmarks LærerForening
Vandkunsten 12 • 1467 københavn k
Telefon 3369 6300 • Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

serViCeLinjen, 
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan henven-
de dig med et problem, kan du ringe til service-
linjen. Her kan du få oplyst, om du skal henven-
de dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., 
om kredskontorets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.
Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klok-
ken 8.30 til 16.00 og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, økonomiske 
og tjenstlige forhold skal ske til den lokale 
kreds.
Til sekretariatet i København kan man henven-
de sig om konkrete sager om arbejdsskader og 
psykisk arbejdsmiljø, om medlemsadministra-
tion, låneafdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

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

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

alt for  
korte  
nyheder
 

samfundsfagslærer 
med tømmermænd 
foreslår, vi ser en film 
i dag.
 

elevs fuck-finger 
måske ikke ligefrem 
befordrende for inklu-
sion, erkender enga-
geret dansklærer.
 

lærerstuderende kan 
godt hente sin guitar, 
hvis det er?
 

Pigerne i 3.b synes 
bare, klasselærerens 
nye halskæde er så 
pæn.
 

Åh-åh, nu kommer 
Amalie B’s mor selv-
følgelig over og skal 
snakke, noterer 4.y’s 
klasselærer, som har 
taget pastasalat med 
til klassearrangements 
fællesbuffet.
 
 
kollega, der gerne vil 
diskutere faglighed, 
har smukke bryster.
 

Skolefotograf 
bruger samme joke 
som sidste år.
 

for korte nyheder

Så kan de lærer det / 2

Klam lærer ind i  
røglugtesag:

Hvad  
bliver det 
næste?
En ny undersøgelse, der viser, at 72 
procent af danskerne finder det upas-
sende, at lærere, pædagoger og andre, 
der arbejder med børn, lugter af tobaks-
røg, har affødt heftig diskussion. »Det er 
jo ren fascisme«, skriver Bodil Nielsen 
på flere sociale medier. »Hvad bliver det 
næste? At vi ikke må være tykke? At vi 
ikke må lugte af ost eller sved?« Bodil 
Nielsen understreger, at hun aldrig selv 
har røget en cigaret, at hun hver dag 
går tidligt i seng, cykler på arbejde, 
spiser vegetarisk, drikker urtete med 
soyamælk, vasker tøj ved 30 grader 
og mediterer 20 minutter dagligt. 72 
procent af en gruppe adspurgte kolleger 
betegner Bodil Nielsen som »klam«. 
Morten Riemann

Lærere bør ikke 
lades alene med it
For mange danske lærere er brug af computere og mobiltelefoner 
efterhånden en del af hverdagen. Derfor bør deres elever, som jo 
har kompetencerne og erfaringen med de nye medier, støtte lærer-
ne i at bruge it bedst og sikrest. Her er fem råd til god it-sikkerhed, 
når lærere færdes på nettet.
❶  Forklar lærerne, at de aldrig må give deres kodeord til computer, 

telefon eller sociale medier til andre.
❷  Aftal med lærerne, at de skal holde sig til sider på nettet, som I 

på forhånd er enige om som gode sider. Kommer lærerne i tvivl, 
skal de spørge et barn.

❸  Aftal med lærerne, hvor megen tid de maksimalt må bruge på 
nettet i løbet af ugen og i weekenden.

❹  Lær lærerne, at der ikke er stor forskel på at møde mennesker på 
nettet og i virkeligheden. Derfor skal lærere også være forsigtige, 
når de møder fremmede på nettet.

❺  Undgå at forsøge at forklare, hvad der rent teknisk er galt, når 
et problem opstår. De forstår det ikke. Oftest vil en simpel opfor-
dring være den bedste løsning for at undgå en hysterisk reaktion. 
Prøv for eksempel med: »Har du prøvet at slukke og tænde igen?«

Morten Riemann

  Differentier 
 Din unDervisning – nemt og overskueligt
Ved at koble materialet Sprogvurdering til 0. klasse og STAV-systemet kan du på et kvalificeret grundlag dif-
ferentiere din undervisning. 

efter sprogvurDeringen, hvaD så?
Sprogvurdering til 0. klasse giver dig som lærer et overblik over den enkelte elevs sproglige kompetencer 
og forudsætninger – et godt udgangspunkt for at tilrettelægge undervisningen. Med STAV-systemet får du et 
systematisk stavemateriale, der kan bruges fra 0. til 8. klasse, og som opfylder kravene i Fælles Mål. Syste-
met indeholder oplæg til både fælles undervisning i klassen og individuelt arbejde. Nemt og lettilgængeligt 
for læreren.

D a n s k  p s Y k o l o g i s k  f o r l a g
k n a b r o s t r æ D e  3 ,  1 .  s a l  •  1 2 1 0  k ø b e n h a v n  k  •  t l f.  4 5 4 6  0 0 5 0  •  W W W . D p f. D k  •  i n f o @ D p f. D k

 sprogvurDering 0. klasse
Materialet opfylder kravene til 
den obligatoriske sprogvurdering 
i børnehaveklassen og indeholder 
opgaver inden for:

•• Lytteforståelse 
•• Ordkendskab
•• Bogstavkendskab
•• Fonemopmærksomhed

Børnehaveklasselederen har 
med udgivelsen fået et godt 
pædagogisk redskab til tilrette-
læggelsen af en differentieret 
undervisning. 

  – Pia Weise Pedersen, 
Folkeskolen

stav – bogstavinDlæring og stavning
•	Opbygget ud fra det danske sprogs kerneord (det 

grundlæggende ordforråd)
•	Staveregler og stavefælder forklaret på passende klassetrin
•	STAV 0-1 har fokus på bogstavindlæring og sprogets lyde
•	Differentierede diktater i  

STAV 2-8 – på tre niveauer
•	Grammatiske øvelser til eleverne
•	NYT: STAV 3-8 udvidet med 8 sider  

med nye opgaver
•	NYT: STAV 4-8 nu også med kommatering  

og sætningsled

nYe bøger til pæDagogisk praksis

nY serie: psYkologi for børn
– samtalebøger til at lette samtalen mellem børn og voksne

228 kr. 168 kr.
pr. stk.

møD forfatteren 
bag serien anne vibeke fleicher 
– Kom til Gå-hjem-møde 10. november.  
Læs mere på WWW.Dpf.Dk eller ring på 
tlf. 4546 0050.

„
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iPad

Digital folkeskole

komPetence-

uDvikling

Digitale læremiDler

økonomi

God lærinG i den diGitale folkeskole
– mulighederne er over os, udfordringerne er der, 
men hvad gør vi nu?

Konferencen stiller skarpt på udfordringer og muligheder i den digitale folkeskole. 
Mød bl.a. Jeppe Bundsgaard, der er lektor ved DPU Århus og forlagsdirektør Ebbe Dam 
Nielsen. Kom og hør forskellige perspektiver på den digitale folkeskole, og få en status på 
hvordan de digitale muligheder kan styrke fremtidens folkeskole.

Konferencen gennemføres i fem byer, så alle har mulighed for at deltage.

Deltagelse og frokost er gratis. Tilmeld dig nu. 
Der er et begrænset antal pladser.
 
Tilmelding og konferenceprogram på: 
www.alinea.dk/digitaldag
 
På gensyn!
 
Niels Refsgaard
Salgs- og marketingchef

Odense d. 17/11 - 9:30-15:00
København d. 21/11 - 9:30-15:00
Silkeborg d. 23/11 - 9:30-15:00
Horsens d. 24/11 - 9:30-15:00
Aalborg d. 25/11 - 9:30-15:00

deltagergebyr: 0,- kr.

PæDagogik

Den digitale folkeskole rummer fantastiske muligheder, men den skaber ikke sig selv.
Vil du også gerne vide, hvad der er op og ned i spørgsmål som it, digitale læremidler, økonomi 
og implementering?

For at bidrage til afklaring og diskussion indbyder vi dig tilkonferencen:

den diGitale folkeskole–
kan du holde alle bolde i luften?

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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