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H.C. Andersens fortælling om den grimme ælling der starter sit liv som forhadt og udstødt mobbeoffer i andegården. 
Klodset, klumset og helt forkert må den på egen hånd flakke om på må og få i et forgæves forsøg på at finde sin plads 
blandt de mange dyr, den møder på sin vej i den iskolde vinter. 
Den grimme ælling er Ishøj Teaters musikalske gendigtning af det klassiske eventyr om at være anderledes og at finde 
troen på sig selv. I et fantasifuldt og poetisk univers med lyde og musik fortælles historien med spændstighed, timing 
og komik der inviterer publikum til at digte med.

Aldersgruppe 3 - 10 år.     -     Varighed 45. minutter                     
Spiller på Ishøj Teater fra d. 17. januar til den 23. marts. Turné fra efteråret 2018

DYT, BÅT OG KLING KLANG

Vi byder på gratis saftevand, te og kaffe som kan nydes til den medbragte mad efter  
forestillingerne, hvor skuespillerne kommer rundt og taler med publikum.

Efter hver forestilling får alle en lille bog med med historien og billeder  med hjem.
Vi giver gerne tilbud på bustransport til teateret. 

www.ishojteater.dk
Tlf: 43 73 60 98

er tre godmodige og meget musikglade fyre. En dag 
dumper et brev uden afsender ind af brevsprækken 
– de er inviteret til fødselsdag. Men for at komme 
til fødselsdag skal man jo bevæge sig udenfor i 
trafikken og det kan være farligt og besværligt når 
man kun er vant til at være hjemme og spille musik.
Via sangene fra Børnenes Trafikklub skal vi rundt 
i trafikken, på landet, i byen – og det er ikke uden 
problemer! Rock med på de mange trafikhits! 
Det er helt sikkert at man lærer noget undervejs.

Aldersgruppe 3 - 10 år   -  Varighed: 45 minutter
På Ishøj Teater fra 27. august til 18. september.
Turné fra 1. oktober.

En rytmisk, trafikalsk teaterkoncert med læring.
Produceret i samarbejde med ”Sikker trafik”

152169 p02-03_FS0218_Leder.indd   2 22/01/18   14.59
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!  
Er fællesskabet for 
de velbjærgede?

Özlem Cekics novelle om 
omskæring af drenge

»Hvilket eklatant fejlgreb! 
Ved Özlem ikke, at ni ud af 
ti etniske danskere ønsker 
at forbyde rituel omskæ-
ring? Der er overhovedet 
ikke basis for nogen form 
for debat for og imod det 
her. Og da slet ikke i sko-
len (…)«.

Niels Chr. Sauer, 
folkeskolelærer emeritus

 
»Det er en sag om, hvor-
dan virkeligheden ser ud 
for det ikkeetniske min-
dretal, vi har i vores klas-
ser. De skal ikke udskam-
mes, og deres forældre 
skal ikke marginaliseres 
– heller ikke på basis af 
nogle etniske danskeres 
formodninger om, at de 
sikkert selv helst er fri for 
at blive fastholdt i nogle 
ikkedanske traditioner«.

Morten Margolinsky, 
folkeskolelærer

»Rituel afskæring af raske 
forhuder er ikke for børn. 
Hverken i bogform eller i 
den virkelige verden med 
skalpel«.

Rasmus Normand,  
pædagog

Ingen elever skal have ondt i maven, når de møder om morgenen, 
fordi de er usikre på, om de har råd til at være en del af fællesskabet i klassen. Det vil 
alle lærere, forældre og politikere helt sikkert sætte en tyk streg under. 
Ikke desto mindre er brugerbetalingen ved at snige sig mere ind i folkeskolen. Der er 
lige hundrede kroner til transport og 200 kroner til en klassekasse – der er lidt nyt 
materiale til dansk eller legeting til frikvartererne. Og skolerejser er nogle steder et 
kapitel for sig. 

Det ser uskyldigt ud for de fleste middelklasseforældre.
Men foruden at være ulovligt, hvis det er en del af undervisningen – for folkeskolen 

skal være gratis – så koster den snigende brugerbetaling dyrt på fællesskabskontoen. 
Hver fjerde lærer på de skoler, hvor der er brugerbetaling, har oplevet, at en elev 

måtte blive hjemme fra en tur, fordi elevens forældre ikke havde råd til at betale. Prøv 
at forestille dig det barn, der som den lille pige med svovlstikkerne må se kammerater-
ne drage af sted på nye eventyr og fælles oplevelser. Og bagefter? Det er svært at være 
en del af flokken på lige fod. 

Det er ikke kun et problem for dem, der ikke har penge. Det sender også et signal til 
de elever, som sidder trygt og godt i bussen: Fællesskab er for dem, der har råd, og så 
må fanden tage resten. Far, mor og læreren smiler og vinker, så alt er i orden.

Men det er langtfra okay. Den gratis og fælles folkeskole er både i festtaler og til 
hverdag der, hvor eleverne lærer respekt for andre – rige og fattige – og udvikler demo-
kratisk dannelse. 

Helt principielt er den fælles folkeskole intet mindre end 
en grundsten under vores samfund. Den smuldrer, hvis 
klassens sociale liv kræver en adgangsbillet i kroner og øre. 

Paradoksalt nok opstår brugerbetalingen ofte i den bedste mening. Ligesom vi i 
sidste blad kunne fortælle, hvordan lærerne gerne griber i egen lomme og køber lidt til 
klassen for at kompensere for skrabede bevillinger, så vil energiske og fællesskabsori-
enterede forældre også stable arrangementer på benene for at ryste klassen sammen. 

Det er slet ikke sikkert, at det på forældreintra er krystalklart for alle, at man er i 
gang med at arrangere noget, som vil sætte de fattigste af. For mange vil vægre sig ved 
at skrive i et klart sprog på et åbent forum, at de ikke kan betale et beløb, som for alle 
andre åbenbart bare er et swipe på MobilePay. 

Derfor er der ingen vej uden om, at skolen må på banen og tage førerrollen. 
Og så handler det om politik og penge, mine damer og herrer. Når forældre 

og lærere kompenserer for besparelser, kan ingen se problemerne. Mette 
With Hagensen, formand for Skole og Forældre, 
opfordrer derfor lærerne til at få skolebesty-
relsen til at råbe politikerne op. 

Imens må skolen sørge for, at ingen 
efterlades ude i kulden. Det skylder vi 
eleverne, os selv og folkeskolen. 

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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I N D H O L DI N D H O L D

Deltag i  
Madpakkedysten 

2018!

Sæt fokus på kost og ernæring og vind et restaurantbesøg til 
hele klassen! I Madpakkedysten skaber dine elever en flot, 
kreativ og sund madpakke i fællesskab i skolens rum. Vi kårer 
en vinder på hvert klassetrin, så alle kan deltage på lige vilkår.

madpakkedysten.dk

· Fag: Natur og teknik samt understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: Valgfri fra d. 1. marts til d. 6. april 
· Materialer: Pædagogiske videoer med Louise Lorang, 
 madskribent og TV-kok, guide til afholdelse af aktiviteter  
 + trykt materiale
· Fagligt: Teoretisk forløb om ernæring og praktisk aktivitet 
 i klassen 
· Varighed: 6-8 timers undervisning

EKSTRAKONKURRENCE:
Lav den flotteste plakat med temaet ’Sund mad 
i skolen’ og vind 1000 kr. til klassekassen.

*De første 300 tilmeldte klasser 
modtager tilskud på kr. 300,- til indkøb

Tilmeld nu og få kr. 300,-  

i tilskud til indkøb*

Vindere 2017

30071_MPD18_Ann_93x261mm_No2.indd   1 17/01/2018   13.26

10 12

Find vej gennem OK18
Din guide til at komme gennem over-
enskomstforhandlingerne – få styr på 

de afgørende datoer.

Forældre må 
punge ud

76 procent af lærerne siger i ny 
undersøgelse, at forældre med 

børn i folkeskolen bliver bedt om  
at betale alt fra materialer 

 til computere.
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Bro fra turbo-
forløb til skole

Læsecampen Plan T 
bygger bro tilbage til 

klassekammerater og læ-
rere, når en elev har været 

væk på turboforløb.

Fornøjet  
iværksætter

Først skaffede lærer 
Henriette Heilmann 

penge til sin innovati-
onslinje. Så fik hun sine 
elever til at producere 

og markedsføre en de-
signersko. 

Tid til trivsel virker 
Ugentlig trivselstime, flere årlige  

trivselssamtaler og en guide til at gribe 
ind, hvis en elev mistrives. I Middelfart 
Kommune er skolernes trivselsarbejde 

sat i system.

Børn lærer med 
kroppen

Oplevelser med kunst 
og natur gør børn klo-
gere. Det viser forsk-

ningen, siger hjernefor-
sker Kjeld Fredens. Han 

er aktuel med ny bog.

Forældre må 
punge ud

76 procent af lærerne siger i ny 
undersøgelse, at forældre med 

børn i folkeskolen bliver bedt om  
at betale alt fra materialer 

 til computere.

PLAN  
T  
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A L T  F O R  M A N G E  T I M E R
»Da jeg begyndte som lærer, 

havde jeg 19 lektioner – nu har 
jeg 27«, siger Lene Nilsson,  

Ellebækskolen i Næstved. Hun 
har været lærer i 22 år. 

OVERENSKOMSTFORNEMMELSER
Flere hundrede er mødt op til det fjerde ud af fjorten medlemsmøder for 
lærere. Mange kommer langvejsfra, for det er de lokale lærerkredse fra 
Ringsted-Sorø, Næstved, Slagelse, Faxe-Vordingborg og Lolland-Falster, 
som har arrangeret mødet i Næstved. Nu skal lærerne høre, hvordan det 
går med overenskomstforhandlingerne og håbet om en arbejdstidsaftale.

TEKST: MARIA BECHER TRIER / FOTO: THOMAS ARNBO

H J Æ L P  T I L  K O L L E G E R
»Jeg håber at kunne tage noget af  

bekymringen fra mine kolleger, som har 
været lockoutet. De er lige blevet  
færdige med konfliktlånet«, siger  
tillidsrepræsentant på Midtskolen  

i Faxe Kirsten Weiss.

6 /  F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 1 8
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D E T  V I R K E R  I K K E
»Nu har vi prøvet skolereformen 
og lov 409 og kan konstatere, 

at det ikke virker«, siger Mathias 
Ehrenberg, Lille Næstved Skole. 

Han har været lærer  
i fem år. 

A N D E R S  B O N D O
»Jeg er ikke stædig. Jeg er ved-
holdende. Jeg vil gøre alt, hvad 

jeg kan, for at få en aftale i hus«, 
siger lærernes formand,  

Anders Bondo.

E R  D E R  M O N  N O K ?
»Det er supergodt, at der er kommet 

flere, end der er tilmeldt. Men jeg har en 
udfordring med forplejningen«,  

siger DLF-kredsformand Lise-Lotte 
Jacobsen med et bekymret blik  

mod bordene med kildevand  
og sandwich.

F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 1 8  /  7
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TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE

LÆRINGS-
MILJØER

OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET

LEJRSKOLER ER ALL-INCLUSIVE
- De fleste Danhostels inkluderer tre gode 
hjemmelavede måltider om dagen til 
lejrskoler.

MADPAKKEN ER OGSÅ MED
- Madpakken på udflugten får I også 
med hos Danhostel (Gælder de fleste 
Danhostels).

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB
- Alle Danhostels har egen vært, med 
stort lokalkendskab, som hjælper med 
jeres planlægning.

PRISER
Priserne er inklusive moms, spørg din 
skolesekretær om dit tilskudsbeløb - 
eller ring og spørg værten på stedet.

KUNST OG KULTUR

DANSK OG HISTORIE

KROP OG BEVÆGELSE

NATUR OG TEKNIK

LEJRSKOLER
I HELE

DANMARK

LEJRSKOLE/

Folkeskolen.indd   1 04-01-2018   11:08:49

Lærerne myldrer ind ad dørene på Suså-
skolen i Næstved. Lise-Lotte Horn Jakobsen 
rykker borde frem, som lærerne kan sidde 
på, for alle stole er optaget. 
    »Det er jo supergodt, at der kommer flere, 
end der er tilmeldt. Men jeg har en udfor-
dring med forplejningen«, siger formanden 
for Næstved-kredsen med et bekymret blik 
mod bordene med mad og drikke.

Denne vinter afholder Danmarks Lærer-
forening (DLF) i alt 13 møder for foreningens 
medlemmer, hvor formand Anders Bondo 
Christensen orienterer om de aktuelle over-
enkomstforhandlinger. Denne aften har de 
lokale lærerkredse, der dækker Ringsted-
Sorø, Næstved, Slagelse, Faxe-Vordingborg 
og Lolland-Falster, slået sig sammen og læg-
ger hus til orienteringsmødet.
     Lærerne kommer for at høre, hvordan 
det egentlig går med overenskomstforhand-
lingerne. Folkeskolen må ikke skrive fra 
selve medlemsmødet, men har fået lov til at 
komme med og snakke med Anders Bondo 
og de lærere, som deltager i mødet.

»Tingene forandrer sig hele tiden. Så det, 
jeg siger på møderne, er et øjebliksbillede«, 
siger Anders Bondo. 

På mødet fortæller han 
medlemmerne, at den 
opbakning, DLF har fået 
fra de andre organisatio-
ner, er enestående, men 
at den også forpligter. De 
andre organisationer har 
i en periode sat alle over-
enskomstforhandlinger på 
standby, indtil lærerne får 
reelle forhandlinger om en 
arbejdstidsaftale. Og det 
arbejder Anders Bondo 
hårdt på sker.

»Jeg er ikke stædig. Jeg er vedholdende. 
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få en 
aftale i hus«, siger han og løfter sløret for, 

hvad der skal til, for at der er reelle forhand-
linger: 

»Det er helt afgørende, at vi begynder at 
forhandle konkrete forslag. At vi ikke bare 
stiller spørgsmål og drøfter temaer, men at 
vi forholder os til konkrete forslag. Jeg har 
en klar forhåbning om, at det kommer vi i 
hus med på det kommunale område«.

Forhandlinger flytter sig
Tillidsrepræsentant Kirsten Weiss fra Faxe 
er taget til medlemsmødet for bedre at 
kunne forklare sine kolleger, hvad der sker, 
og tage noget af bekymringen fra dem. Hun 
håber på en arbejdstidsaftale, der kan sikre 
lærerne tid til forberedelse. 

»Jeg håber, at der ikke længere er kol-
leger, som skal undervise 30 lektioner om 
ugen. For det er simpelthen barsk for dem«.

Lærer på Ellebækskolen i Næstved Lene 
Nilsson er også kommet for at blive orien-
teret: »Får vi en overenskomst, eller skal 

vi arbejde efter en lov? Det betyder rigtig, 
rigtig meget. Vi er de eneste, der har en lov, 
der beskriver vores arbejdstid«, siger hun.

Bifald indikerer sammenhold
Da medlemsmødet efter små to timer er 
forbi, runger klapsalverne i det store rum. 
Anders Bondo træder af scenen og tager 
imod et par lærere, som har ekstra spørgs-
mål. Han sætter stor pris på den opbakning, 
han får på møderne.

»Jeg oplever, at der er lydhørhed og enga-
gement. Medlemmerne er interesserede i at 
forstå, hvorfor vi gør, som vi gør«, siger han.
mbt@folkeskolen.dk

250 lærere var mødt frem til medlemsmøde i Næstved. 

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  T H O M A S  A R N B O

LÆRERNES FORMAND: 

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan«

O K 1 8

KOM TIL  
MEDLEMSMØDE
25. januar Solrød
29. januar Nørresundby
30. januar Aarhus
31. januar Hillerød
5. februar Rønne

Se mere om tid og sted på 
www.dlf.org.

I januar og februar rejser lærernes formand, Anders Bondo  
Christensen, rundt i hele landet og holder oplæg for medlemmerne  
om forhandlingerne om en ny overenskomst for lærerne. 

Få seneste nyt om OK18
Tilmeld dig nyheder om overenskomst-
forhandlingerne på folkeskolen.dk/ok18, 
og få seneste nyt direkte i din mailboks. 
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12. DECEMBER 2017
Forhandlingerne begynder of-
ficielt, da arbejdsgiverne og 
lønmodtagerne på det kom-
munale område mødes og ud-
veksler krav. Der er tale om to 
forhandlingsforløb – de gene-
relle krav og de specielle krav  
– som finder sted samtidig.

12. OKTOBER 2017 
De delegerede på DLF’s kon-
gres vedtager lærernes krav til 
de kommende overenskomst-
forhandlinger. 

MUSKETERED
Organisationerne på 
det kommunale og 
regionale område har 
aftalt en såkaldt mu-
sketered. Det vil sige, 
at de ikke vil begynde 
overenskomstforhand-
lingerne med arbejdsgi-
verne, før der er udsigt 
til en arbejdstidsaftale 
for lærerne.

UENIGE
Hvis parterne ikke bliver 
enige, eller DLF’s medlem-
mer stemmer nej til over-
enskomsten, sender de et 
lockout- eller strejkevarsel 
til modparten. Herefter 
fortsætter forhandlingerne i 
Forligsinstitutionen. 

SPECIELLE KRAV
Gælder kun for lønmodtagere 
inden for en bestemt faggrup-
pe, for eksempel lærerne. LC 
og KL forhandler om de regler, 
der kun gælder for lærerne. 
Det kan blandt andet være 
arbejdstid og løntillæg.

GENERELLE KRAV
Gælder for alle lønmodtagere 
i den offentlige sektor. KL 
og Forhandlingsfælleskabet 
forhandler for eksempel om 
generelle lønsstignínger og 
regler om barsel, sygdom, ferie 
og pension.

FIND VEJ GENNEM OVERENSKOMST- 
FORHANDLINGERNE

ENIGE
Hvis parterne bliver enige, bliver 
forhandlingsresultatet sendt til 
urafstemning i marts blandt alle 
medlemmer af Danmarks Lærer-
forening. Stemmer over halvdelen 
af medlemmerne ja til aftalen, er 
der indgået en ny overenskomst. 
Hvis et flertal stemmer nej til afta-
len, starter en konflikt.

28. FEBRUAR
Arbejdsgiverne og 
lønmodtagerne skal 
efter planen blive 
enige om en ny over-
enskomst senest 28. 
februar.

FORHANDLERNE
Kommunerne forhandler igennem KL, og på den anden side af bordet 
sidder Forhandlingsfællesskabet, der er en sammenslutning af alle of-
fentligt ansatte i kommuner og regioner. De forhandler om de generelle 
krav, der går på tværs af alle faggrupper. Derudover er der Lærernes 
Centralorganisation (LC), der er en sammenslutning af syv fagforeninger 
for undervisere, blandt andet folkeskole- og friskolelærere. LC og KL for-
handler de dele af overenskomsten, som kun gælder for lærerne.
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FORLIGSINSTITUTIONEN
Forligsinstitutionen er den statslige institution, der i særlige tilfælde varetager forhandlingerne 
om fornyelse af overenskomster. Forligsinstitutionen er ledet af forligsmanden, rigsadvokat Ole 
Hasselgaard. Institutionen kan ikke træffe beslutninger, men skal mægle mellem parterne, hvis 
der er udsigt til konflikt på arbejdsmarkedet. Det er forligsmandens opgave at finde et kompro-
mis mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne.

LOCKOUT ELLER STREJKE
Ved en lockout, som det skete i 2013, forby-
der arbejdsgiveren lønmodtageren at møde 
på arbejde. Ved en strejke nægter medarbej-
deren at møde på arbejde.

1. APRIL
De gældende over-
enskomster for of-
fentligt ansatte blev 
vedtaget i 2015 og 
udløber 31. marts 
2018. De nye over-
enskomster skal der-
for efter planen træde 
i kraft 1. april. 

30. APRIL
Hvis forligsmanden vurderer, at det er muligt at nå en aftale, men at det ikke kan nås 
inden 1. april, har han mulighed for at udsætte lockouten eller strejken i 14 dage. Det 
kan han gøre to gange. Dermed kan det blive mandag den 30. april, før konflikten kan 
starte.  

Hvis forligsmanden opgiver at finde et kompromis mellem parterne, kan han frem-
sætte et såkaldt mæglingsforslag, hvor han har mulighed for at sammenkæde flere 
overenskomstforslag. Så ville lærernes afstemning for eksempel blive lagt sammen 
med pædagogernes. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne skal sende et 
mæglingsforslag til urafstemning blandt deres medlemmer – også selv om organisa-
tionerne ikke bakker op om forslaget. Og på grund af sammenkædningen kan mæg-
lingsforslaget godt blive vedtaget, selv om et flertal af lærerne stemmer imod. 

LOVINDGREB
Et flertal i Folketinget kan til enhver tid blande 
sig i overenskomstforhandlingerne og vedtage 
en lov, der fastsætter vilkårene på arbejds-
markedet for de kommende år. Dermed bliver 
de regler, som parterne normalt ville blive eni-
ge om ved forhandlingsbordet, fastsat ved lov 
i stedet for i en overenskomstaftale. Det var 
det, der skete med lærernes arbejdstidsregler 
efter 25 dages lockout i 2013. Når Folketin-
get har vedtaget et lovindgreb, træder de nye 
regler i kraft øjeblikkeligt, og dermed ophører 
konflikten.

FIND VEJ GENNEM OVERENSKOMST- 
FORHANDLINGERNE

Når kalenderen viser 31. marts, udløber overenskomsten for alle offentligt ansatte i Danmark. 
Folkeskolen tager dig med gennem forhandlingssystemet, fra lærernes overenskomstkrav blev 
vedtaget i efteråret, til en ny overenskomst er klar – eller lærerne står i en konflikt.

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R
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Det må ikke koste penge at modtage undervisning 
i folkeskolen – det siger loven. Alligevel oplever 
flere og flere forældre, at de må finde penge-
pungen frem, hvis deres barn skal være en del 

af klassens sociale liv, eller der er brug for at bidrage med 
nyt materiale til undervisningen. Det viser en undersøgelse, 
som fagbladet Folkeskolen har foretaget.

Tre ud af fire lærere svarer i spørgeundersøgelsen, at der er 
en eller flere former for forældrebetaling på deres skole iværksat 
af skole eller forældre. Og tendensen breder sig. Hver tredje af 
disse lærere oplever, at brugerbetalingen er taget til inden for de 
seneste to til fem år. Undersøgelsen bygger på svar fra 515 ud af 
1.174 lærere. 

»Det er et kæmpe problem for folkeskolen. Undervisningen 
skal være gratis, og er den ikke det, er det forbudt«, siger 
Mette With Hagensen, formand for forældreorganisationen 
Skole og Forældre. »Det er virkelig vigtigt, at vi holder fast i, 
at det er gratis at gå i folkeskolen. Hvis man gerne vil betale 
for sit barns skolegang, kan man sende sit barn på en fri- 
eller privatskole«.

Folkeskolens undersøgelse viser også, at den skjulte 
brugerbetaling har konsekvenser for børnene. Hver fjer-
de lærer på skoler med forældrebetaling har oplevet, 
at en elev er gået glip af ture og arrangementer, fordi 
forældrene enten ikke var i stand til at betale eller ikke 
ønskede at betale. 

Det får sociolog og forsker ved Roskilde Univer-
sitet Maria Ørskov Akselvoll til at advare mod ud-
viklingen. Hun har i forbindelse med sin ph.d. om 

klasseforskelle i skole-hjem-samarbejdet også 
oplevet, hvordan de ekstra opkrævninger 

skaber ulige adgang til klassens sociale liv. 
»Der er brug for, at skolerne bliver langt bedre 

til at tage ansvar på det her område. På en eller 
anden måde er der opstået en gråzone, hvor de her 
forældrebetalinger har fået lov til at udvikle sig«, siger 
Maria Ørskov Akselvoll. 

Budgettet er kommunens ansvar
Ifølge folkeskoleloven må skolerne ikke opkræve 
penge fra forældrene til ting eller materiale, der er 
nødvendige for den almindelige undervisning. Al-
ligevel bliver forældre bedt om at give penge til ekstra 
ingredienser til madkundskab, mapper, kasser, lege-
redskaber til frikvartererne og materialer som maling 
til skolens emnedage, fortæller lærerne. 

Skoler må heller ikke opkræve betaling til andet end 
mad og drikke i forbindelse med lejrture og ekskursio-
ner. Alligevel må forældrene punge ekstra ud, når klas-
sen skal have oplevelser uden for skolen, siger lærerne i 
undersøgelsen. For eksempel i forbindelse med at klas-
sen skal på ekskursion i løbet af skoledagen. Det sker på 
28 procent af skolerne med forældrebetaling. 

For Mette With Hagensen er det helt afgørende, at 
skolerne kun lader forældre stå for køb af småting som 
blyanter og kladdehæfter, og at skolen i forbindelse 
med lejrskole begrænser sig til kun at bede hjemmet 
om bidrag til mad. 

Ny undersøgelse:
Brugerbetaling breder 
sig på folkeskolerne
Tre ud af fire lærere oplever, at der i stigende omfang bliver  
opkrævet brugerbetaling af forældre på deres skole. Dybt alvorligt, ad-
varer forsker og forældreorganisation – og et grundlæggende brud på 
loven om, at der skal være lige adgang til undervisning. 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  M I K K E L  M E D O M
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ELEVER MÅ BLIVE HJEMME

Har du oplevet, at en elev ikke har  
deltaget i aktiviteter, fordi hjemmet ikke 
ønskede eller så sig i stand til at betale?

Om undersøgelsen
Analyseinstituttet Scharling Research har via e-mail sendt spørge-
undersøgelsen om brugerbetaling i skolen ud til  1.174 medlemmer 
af Folkeskolens lærerpanel. 515 lærere, børnehaveklasseledere og 
skoleledere har besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarpro-
cent på 39. Undersøgelsen er foretaget i oktober 2017.

Hvilke arrangementer  
betaler forældre dele af  

udgifterne til?

44 %74  % 28 % 23 % 13 % 16 %

Lejrskole
Udlandsrejser

Ekskursioner
Andre aktiviteter

Materialer til skoleaktiviteter

Andet

FORÆLDRE PUNGER UD

Betaler forældre til dele af skole- 
arrangementer som lejrskoler, udlands-

rejser, ekskursioner, diverse andre arran-
gementer eller materialer til aktiviteter?

Er forældrebetaling tiltagende,  
aftagende eller på samme niveau  
inden for de seneste to-fem år?*

23 %

77 %

NEJ

JA

76 %

24 %

NEJ

JA

5 %

31 %

64 %

Tiltagende

Aftagende

Det samme

Er der færre eller flere sådanne tilfælde, 
hvor en elev ikke deltager på grund af krav 

om forældrebetaling?*

8 %
24 %

68 %

Flere

Færre

Det samme

* Bygger på svar fra de lærere, som oplever brugerbetaling på deres skole

*  Bygger på svar fra de lærere, som har oplevet, at en elev ikke har kunnet 
deltage på grund af krav om forældrebetaling  

Læs mere
Læs hele undersøgelsen  
på folkeskolen.dk/624258
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LÆRERNE I  
UNDERSØGELSEN:  
DET BETALER 
FORÆLDRE TIL 
•  Skolefest

•  Musicals

•  Teater

•  Biograf

•  Bøger

•  Løb med rundepris, der 
støtter et godt formål

•  Hyggearrangementer

•  Kørsel i forbindelse med 
ekskursioner

•  Skolerejser til Bornholm, 
overnatninger

•  Musik Camp

•  Introtur

•  Bring your own devise

•  Egne hovedtelefoner skal 
medbringes til den dag-
lige undervisning

•  legeting til frikvartererne

•  Brætspil

•  Sjippetov

•  Materialer til emnedage, 
for eksempel glas, ma-
ling, papruller, perler, 
garn, stof.

HVAD MÅ SKOLERNE 
BEDE OM PENGE TIL?
•  Lejrture og ekskursioner betragtes som 

en del af undervisningen. Det betyder, at 
skolen skal dække alle nødvendige ud-
gifter som eksempelvis transport, ophold 
og entré. Dog må skolerne gerne op-
kræve et dagligt beløb til mad og drikke. 
Loven foreskriver ikke et bestemt beløb, 
men ministeriet skriver selv, at 75 kroner 
per dag er et rimeligt beløb. Økonomiske 
bidrag herudover skal være frivillige.

•  Rejser betragtes ikke som en del af 
undervisningen, hvorfor der ikke er mø-
depligt for eleverne. Her er skolerne kun 
forpligtet til at betale for lærerne. 

•  En elev må ikke udelukkes fra en ekskur-
sion, lejrskole eller en skolerejse, selvom 
forældrene ikke har betalt det opkræ-
vede beløb.

•  Materialer til at kunne gennemføre almin-
delig undervisning skal dækkes af skolen. 
Dette indbefatter dog ikke normale skri-
veredskaber eller idrætstøj. Forældre må 
kun betale for undervisningsmidler, der 
ikke er nødvendige for, at undervisningen 
kan leve op til folkeskolelovens krav.

  
 Kilde: Undervisningsministeriet

»Det 
er okay, at elever 

samler ind, arbejder 
og på anden måde sam-

men skaffer penge til lejr-
skoler, ekskursioner, teater-

ture med mere. Pengene 
fra kommunen er nemlig 

blevet alt for sølle«.

DET SIGER LÆRERNE I UNDERSØGELSEN:
 

»Generelt mener 
jeg, at det er en uskik, at 

forældrene skal have penge op 
af lommen – endsige at det er læ-

rerne, der skal bede om det. Det kan 
give uheldige situationer, hvor en for-
ælder for eksempel ikke har råd, eller 

hvor forældrene bliver sure over at 
blive spurgt. Omvendt giver det lidt 

flere muligheder for udflugter, 
hvis forældrene lægger et min-

dre beløb«.

 
»Vores it- 

udstyr er slidt og 
skal udskiftes, så 

vi har bring your  
own device«.

 
»Vores skole  

bruger ikke brugerbe-
taling, da vi har et  

forældregrundlag, der ikke 
vil være i stand til at  

betale noget«.
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»Det kan godt være, at det ikke betyder 
noget voldsomt for langt de fleste forældre at 
skulle betale for en busbillet, men på sigt kan 
det blive et opgør med den frie og lige adgang 
til undervisning«, siger Mette With Hagensen. 

Forældreformandens modstand retter 
sig også mod de frivillige klassekasser, som 
mange klasser bruger til at spare penge op til 
især sociale arrangementer. Det udvikler sig 
hurtigt til en glidebane, hvor forældrene beta-
ler til mere og mere, mener hun. 

»Vi skal kæmpe for flere penge i stedet for 
at lade forældrene betale ad bagvejen for de 
ting, som kommunerne burde have skaffet 
penge til«, siger hun og opfordrer lærerne til 
at få skolebestyrelserne til at råbe lokalpoliti-
kerne op, hvis budgetterne ikke rækker. 

Hyttetur til 1.000 kroner
Forsker Maria Ørskov Akselvoll er enig i, at 
både kommunalbestyrelse og skole har et 
ansvar for at stoppe forældrebetaling. Men 
forældrene bidrager også selv til den uheldige 
udvikling, mener hun. Når forældrebetalin-
ger breder sig, hænger det sammen med, at 
mange skoler har lagt det ud til forældrene at 
stable sociale arrangementer på benene. 

»Så ser vi energiske forældre, som i god 
tro finder på en masse arrangementer, der 
skal føre både elever og forældre tættere sam-
men. Problemet er, at de fleste forældre er 
blinde for de problemer, det kan give. Siger 
nogen nej til at betale 200 kroner, tænker de 
fleste forældre, at det så bare handler om, 

at de ikke vil. Men for nogle er de penge det 
eneste, de har tilbage sidst på måneden«, 
siger hun. 

Selv har hun som mor oplevet at blive bedt 
om at bidrage med penge til ekstra danskma-
terialer, hvilket »skabte en masse ballade i for-
ældregruppen«, fortæller hun. Og i forbindelse 
med sit feltarbejde stødte hun blandt andet på 
en klasse, hvor forældrene havde arrangeret 
en hyttetur til 1.000 kroner per barn.

Her foreslog nogle af forældrene en alter-
nativ løsning, fordi de fandt beløbet for højt. 
Men turen blev en realitet, og det betød, at 
en enkelt elev måtte blive hjemme. En tur, 
der i øvrigt modtog ros fra klassens lærere.

»Eksemplet er meget sigende, fordi diskus-
sionen kommer til at køre på forældreintra, 
hvor det er ekstremt svært at problematisere 
noget med penge, fordi det er så synligt. Det 
er jo en offentlig ydmygelse«, siger Maria Ør-
skov Akselvoll.

Hun mener, at skolerne i højere grad 
bør sætte rammerne for arrangementer ved 
blandt andet at indføre et princip om, at det 
ikke skal koste penge. 

»Skolen skal tage det sociale værtskab til-
bage, så det ikke kun bliver op til forældrene 
at lave de her sociale trivselsarrangementer. 
Og så er det vigtigt, at de ikke vender det 
blinde øje til, når forældre foreslår betalinger 
til arrangementer, men gør det klart for foræl-
drene, at det ikke må forekomme«. 
bje@folkeskolen.dk

mim@folkeskolen.dk

      

De såkaldt udfordrende og 
udfordrede børn og unge

– hvordan håndterer 
vi dem?

Kursus i special
pædagogik
Heldagsskolen Bråby udbyder et 4 dages 
kursus i specialpædagogik.

MÅLGRUPPE  Pædagoger, (special)lærere, 
sagsbehandlere, konsulenter og andre, der 
arbejder professionelt med udfordrede 
børn og unge. 

Kurset tager udgangspunkt i:
- Narrativ pædagogik
- Neuroaffektiv psykologi
-  Konsekvens- og adfærds  - 
modificerendepædagogik

- Miljøterapi  
-  Det mentalise rende  

perspektiv

I undervisningen 
har vi hele tiden 
fokus på din hver-
dagspraksis her og 
nu. Med forskellige 
perspektiver til 
rådighed, opnår du 
en bedre mulighed 
for at nuancere din 
praksis og dermed en 
egen indre robusthed i 
det komplekse arbejde, 
som det specialpæda-
gogiske felt byder på. 

Dagene vil være en 
vekselvirkning mellem 
oplæg, praktiske øvelser 
og kursisternes egne erfaringer.

TID  Kurset strækker sig over 4 hverdage, 
fordelt med 14 dages mellemrum. Samtlige 
dage fra kl. 08.30 til 14.30

HVOR  Konsulenthuset Bråby 
Torvet 19E, 1. sal, 4600 Køge

DATOER 2018 
Hold 1  14.3.18, 4.4.18, 18.4.18 og 2.5.18
Hold 2  21.3.18, 11.4.18, 25.4.18 og 9.5.18                                        
Hold 3  5.9.18, 19.9.18, 3.10.18 og 24.10.18 
Hold 4  12.9.18, 26.9.18, 10.10.18 og 31.10.18
 
PRIS  8.000 kr. inkl. frokost, kaffe og te.
Indbetales via faktura.

UNDERVISERE  

Konsulenthuset 

Bråby /v
Johnny Kristensen, 

specialpædagogisk 

konsulent. Soc. pæd., 

familie terapeut, 

supervisor m.m.

Karin Kehlet, Aut. 

Psykolog, specialist i 

pædagogisk psyko-

logi og supervisor

Monica Nielsen, 

Psykolog

>>

INFO & TILMELDING  

Tlf. 56 32 52 54
heldagsskolen-braaby@mail.dk

HELDAGS
SKOLEN
BRÅBY

»Skal 
vi have en 

chance for at  
konkurrere med privat- 
og efterskoler, skal det 

være en mulighed at op-
kræve penge fra for-

ældrene«.

»Som 
lærer synes jeg, 

det er et skråplan, 
men som forælder  

betaler jeg gerne, hvis mit 
barn for eksempel mangler 
en øvelsesbog i tysk, hvis 

det kan højne hans læ-
ring«.

 
»Folkeskolen 
er for alle, og  

derfor bør der ikke 
være bruger- 

betaling«.

»Der 
bliver et øget behov 

for forældrebetaling, når der 
bliver skåret i tilskuddet til lejr-

skolerne, og forældrene ønsker at 
fastholde niveauet. På mine børns skole 
har jeg oplevet, at der har været indført 

en høj brugerbetaling for en lejrskoletur, 
som havde karakter af at være en ski-

ferie. Skolen greb ikke ind, selv om 
turen var i klar modstrid med 

lovgivningen«.
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Lærer  
fik stoppet  
forældrebetaling

9. b har arrangeret en hyttetur til 
Bornholm før sommerferien, men 
økonomien er trængt på skolen, 
så klasselæreren beder forældre-

ne om at smide 300 kroner i en fælles pulje, 
så eleverne kan blive sejlet til solskinsøen. 
Det er ikke mange penge for Brigitte, og i 
øvrigt har sønnen Mads sådan glædet sig til 
at se borgfæstningerne i Hammershus. Men 
dagen efter får hun en meddelelse om, at 
datteren Liv har opvisning på sit teaterstykke, 
og at forældre og bedsteforældre forventes at 
betale 150 kroner for billetten for at finansiere 
lån af lyssætning og kostumer. Ugen efter 
ryger der en mail ud på forældreintra, hvor 
forældrerepræsentanterne i Brigittes yngste 
søns klasse kort efterspørger et lille beløb 
på 100 kroner til nye brætspil og bolde, som 
indskolingseleverne kan bruge i frikvarteret. 

Et tænkt eksempel, men ikke urealistisk. 

Ifølge en undersøgelse foretaget for fagbladet 
Folkeskolen svarer 76 procent af lærerne, at 
skjult brugerbetaling forekommer på deres 
skole. Kristina Terpling er både mor og skole-
lærer, og hun mener, at det er et problem, at 
brugerbetaling efterhånden er blevet en helt 
almindelig del af folkeskolen. 

»Den stiger mellem linjerne og under over-
fladen. Som forældre skal man ikke opleve, at 
det bliver taget for givet, at man betaler 200 
kroner til en bustur. Det virker umiddelbart 
ikke som mange penge, men det kan det blive 
i længden. Især hvis man har flere børn, der 
går i skole samtidig«, siger hun. 

På Kristina Terplings egen skole, Højvangs-
skolen i Aalborg, har de imidlertid lavet en 
regel om, at alt skal være gratis. 

»Det er noget, jeg har kæmpet for at få 
igennem i skolebestyrelsen. Det var blevet en 
kultur, at forældrene lige kunne give lidt til 

det ene og det andet«, siger Kristina Terpling 
og uddyber: »Vi har haft mange diskussioner 
om, hvornår vi lærere kan tillade os at bede 
forældrene om at købe ind af egen lomme. Er 
det okay at bede forældre om at tage en pak-
kespilsgave med til en værdi af 20-30 kroner? 
Det er jo ikke mange penge, men i længden 
kan det blive et problem for nogle«. 

Politikerne skal kende prisen
I den anden ende af landet er Per Kanstrup, 
der har været lærer i folkeskolen i 17 år og nu 
underviser på ungdomsskolen UngSlagelse, 
enig i, at det skal være gratis at gå i folke-
skole. 

»Folkeskolen burde grundlæggende være 
betalt over skatten. Alt andet bør være gra-
tis«, siger han og fortsætter: »Det er selvfølge-
lig rigtig ærgerligt for børnene, at lejrskoler 
skal sløjfes, fordi forældrene ikke må indbeta-

Det er både et politisk og økonomisk  
problem, når skolen beder forældrene om 
penge. Lærer Kristina Terpling håndhæver 
reglen om, at folkeskolen skal være gratis. 
T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  L A R S  H O R N
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Brugerbetaling er med til at skjule, hvad 
skolernes budgetter reelt dækker. Så er 
det vanskeligt rent politisk at gennem-
skue, om budgetterne slår til hele vejen 
rundt, mener lærer Kristina Terpling.

Folkeskolen burde 
grundlæggende 
være betalt over 
skatten. 

Per Kanstrup
Lærer

le et tilskud, men det bliver samtidig svært at 
sende et signal til politikerne om, at skolerne 
mangler penge, hvis lærere og forældre kom-
penserer for nedskæringerne«. 

Signalværdien er også vigtig for Kristina 
Terpling: 

»Rent politisk er brugerbetalingen også et 
problem. Hvis forældrene løbende dækker de 
udgifter, som ligger ud over skolens budget, 
skabes der et glansbillede af, hvad de enkelte 
skoler rent faktisk kan tilbyde. Så bliver det 
nemt at være kommunalpolitiker. Vi bliver 
nødt til at insistere på, at budgettet skal bære, 
hvad det kan bære, og ikke mere end det«. 

Helle Bukh er lærer på Munkebo Skole på 
Nordfyn, og det ærgrer hende, når skolens 
budget er så trængt, at der bliver skåret ned 
på lejrskolerne. 

»Den sociale relation går lidt fløjten. Før i 
tiden kunne eleverne komme på længere ud-

landsrejser i udskolingen. Nu er der tale om 
en enkelt overnatning i København«.

Men hun er samtidig enig i, at brugerbeta-
ling kan skabe problemer.

»Der er jo en social slagside, alt efter hvor 
skolerne ligger henne. Forældrebetaling til 
lejrskoler vil helt sikkert gøre vores arbejde 
meget sjovere, og det vil være rigtig fedt for 
børnene, men der sidder nogle forældre i 
den anden ende, som får kontanthjælp og 
har svært ved at hjælpe til. Jeg synes, at det 
er rigtig synd for folkeskolen, at eleverne ikke 
kan komme med på de her ture, men der er 
to sider af sagen«, siger hun. 

Alle skal kunne være i folkeskolen
Selv om det lyder overkommeligt for mange, 
vil der være forældre, som ikke har råd til at 
betale for eksempel transport til en lejrskole. 
Særligt hvis de er enlige med flere børn eller 
på kontanthjælp, påpeger lærerne.

»For sådan nogle som os, der har et fint 
job og en middelindkomst, er det muligvis 
ikke noget større problem, men for nogle er 
400 kroner mange penge. Uanset om man 
får børnebidrag og børnefamilieydelse. Det 
er ligesom Lars Løkke, der mener, at man 
kan få et par sko for 2.000 kroner. Jeg kunne 
nok købe to par eller mere. Folks forhold til 
penge er relativt«, siger Per Kanstrup. 

For Kristina Terpling er det vigtigt, at fol-
keskolen er et sted, hvor man kan komme og 
være tryg. Det er den ikke med den udbredte 
grad af brugerbetaling.

»Eleverne skal ikke have ondt i maven 
over, om de har råd til at deltage i det ene 
eller det andet. Det skal være et sted, hvor 
alle er lige, og uligheden bliver synlig, når 
nogle forældre ikke har råd. Så kan man sige: 
’Jamen, sådan er verden jo – det må de lære 
at leve med’, men det mener jeg godt, at vi 
kan skåne eleverne for lidt endnu. Man skal 
kunne være i folkeskolen uagtet sin økonomi-
ske situation«. 

Man skal huske, at folkeskolen allerede 
er betalt, mener Per Kanstrup. »Og den skal 
være for alle«.  
mim@folkeskolen.dk
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K roppen kommer før hovedet i læring, når 
det gælder børn. Kroppen husker. Hvorfor er 
kroppen så nærmest forsvundet i folke-
skolen? Hvorfor er der for eksempel ikke 
praktisk-musiske fag i udskolingen? I 1902 

spurgte den amerikanske professor i filosofi og pædagogik 
John Dewey: Hvorfor studerer vi ikke tegning, musik, na-
turen og manuelle færdigheder? Det samme spørger læge 
og hjerneforsker Kjeld Fredens om i sin nye bog, »Læring 
med kroppen forrest«.

Bogen handler især om de to-tiårige børn og deres 
læring, og den er tænkt til lærere, pædagoger, forældre og 
ikke mindst til politikerne.

»Jeg er ikke tilfreds med politikernes måde at beskæf-
tige sig med læring på. For politikerne handler det om 
den målbare abstrakte tænkning. De øger timetallet på de 
abstrakte fag på bekostning af de praktisk-musiske fag. De 
begynder husbyggeriet med taget og overser fuldstændig 
hele fundamentet«, siger Kjeld Fredens.

»Politikerne siger, at de ’også’ ønsker at tilgodese hån-
den. Jeg siger, at læring er håndværk. Man kan lære uden 
at have kontakt til sin krop, men hvis det skal give me-
ning, skal kroppen med. Vi får dummere børn i dag, fordi 
vi kører en testkultur i skolen«.

Ifølge Kjeld Fredens er der to spørgsmål, man skal stille 
sig selv, når det gælder god læring: Hvad er fundamentet? 
Og hvordan griber vi det an? 

I forordet til bogen skriver han, at standardløsningen 
stadig er, at hvis eleverne ikke kan regne, skal de have 
flere timer i regning. Men måske skulle de bare lære det 
på en anden måde inden for den eksisterende ramme. 
Mennesket er en biopsykosocial helhed, og vores måde at 
udvikle os på er langt mere fleksibel, end vi aner.

Hvis man for eksempel har striglet en hest, lugtet til en 
hest og redet, så ligger oplevelserne mange steder i hjer-
nen, forklarer Kjeld Fredens. Derfor er der mange steder, 
der kan aktiveres, når man taler om heste, og det betyder 
noget for forståelsen.

»Hvis man scanner hjernen hos en, der taler om at slå 
søm i med en hammer, så vil scanningsbilledet vise aktivitet 
i både hjernens sprogcenter og det motoriske område. Det 
betyder noget for læring at have en konkret oplevelse«.

Vi griber også til det håndgribelige – til gestikulation 
– når vi mangler ord til forklaring. Musik har ligefrem sit 
eget sprogbrug og indhold, siger han og kommer med et 
eksempel: 

»Børn kan ikke sidde stille, når der er musik. Når tre-
årige er til rytmik, vil de bevæge sig hurtigt, når musikken 
er hurtig. De ser op, når musikken er lys, og ned, når det 
er bassen, der er dominerende. Alt forstås i et kropsligt 
sprog«.

Kjeld Fredens fremhæver »de gamle pædagoger« som 
Frøbel og Montessori: »De havde virkelig fat i noget den-
gang. Vi skal ikke afskrive de skuldre, vi står på«. 

Hjerneforsker: 

Testkulturen fører 
til dummere børn
Kunst- og naturoplevelser er nødvendige i skolen, fordi de frem-
mer god læring, siger læge og hjerneforsker Kjeld Fredens. Han er 
 aktuel med ny bog om, hvordan børn lærer gennem kroppen.
T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  ·  I L L U S T R A T I O N :  M A I - B R I T T  A M S L E R
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Også når det gælder et fag som matematik, er det en 
stor fordel for mange elever at få noget konkret i hænder-
ne, noget at arbejde med. Og så at få eleverne til at stille 
spørgsmålene. Tænke over, hvilke problemer det rejser. 
Hvad de kan undres over. For når man undrer sig, er hjer-
nen nysgerrig og aktiv.

Vi lærer af kunsten
»Kunst er ikke en luksus. Kunst er velfærd. Det er doku-
menteret. I kunsten lærer børnene at være optaget af 
noget, engagerede. De lærer at være vedholdende, og de 
lærer af deres fejl«, siger Kjeld Fredens.

»Når uddannelser, daginstitutioner og skoler skærer de 
såkaldt praktisk-musiske fag væk, mister samfundet ikke 
bare kunstnerisk skabende mennesker, men også inno-
vation. Når skolerne fokuserer på verbale og kvantitative 
færdigheder og standardiserede test, indsnævres børns 
og unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter og disci-
pliner tilføjer særlige former for tænkning. Former som 
vedholdenhed, refleksion, evne til at lære af fejltagelser, 
opfindsomhed og forestillingsevne«, skriver han i bogen.

Kjeld Fredens mener, at skolen skal gives tilbage til 
lærerne. At new public management smadrer det hele, 
fordi det stadig er dét, politikerne kører på.

»Lærerne ligger i deres arbejde hele tiden under for en 
truende test. Der er altid en test forude, og det er ødelæg-
gende. Vi er nødt til at turde eksperimentere noget mere, 
for vi har en masse viden, der viser, at kunst og natur gi-
ver meget mere læring. Kunstneriske aktiviteter giver ad-
gang til pandelapperne, så via kunst lærer vi bedre – også 
på et abstrakt plan«.

For børn skal ikke bare lære noget, de skal også blive 
til nogen, citerer han Grundtvig for.

I sin bog skriver Kjeld Fredens om kunstens otte gode 
vaner, der udspringer af et forskningsprojekt om, hvad 
man kan lære i en målrettet kunstnerisk uddannelse. Her 
lærte eleverne ikke bare at tegne og male, de tilegnede 
sig også en særlig måde at tænke og handle på. De otte 
vaner er: at udvikle et håndværk, engagement og ved-
holdenhed, forestillingsevne, udtrykke sig, observation, 
refleksion, overskride grænser og undersøge, forstå en 
kunstverden.

Forskerne bag dette projekt mener, at de otte vaner 
kræver kendskab til den kunstneriske proces og derfor 
kun kan udvikles via kunstnerisk aktivitet. 

En anden gruppe forskere skrev i 2009 om en række 
skoler, som de definerede som kunstrige eller kunstfat-
tige. Der er tale om et studie over tolv år med deltagelse 

KUNSTENS  
OTTE GODE  
VANER
Kunst i børns udvikling er ikke en luk-
sus, men en nødvendighed, fordi de 
lærer noget, de ellers ikke ville have 
lært. I et forskningsprojekt lærte ele-
verne ikke bare at tegne og male, de 
tilegnede sig også en særlig måde at 
tænke og handle på – beskrevet som 
otte vaner – der ifølge forskerne kun 
læres via kunstnerisk aktivitet.

Kilde: »Læring med kroppen forrest« af Kjeld Fredens.
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af 12.000 elever og studerende. Resultaterne viser, at ele-
verne fra de kunstrige skoler klarede sig bedre i løbet af 
skoletiden, men de klarede sig også bedre i deres voksne 
liv med hensyn til uddannelse, job, økonomi og sociale 
relationer. 

Desværre er mange skoler i dag kunstfattige, mener 
Kjeld Fredens.

Bevidsthed og rumlig sans
Man skal være bevidst om, hvad man arbejder med. Det 
fremmer læringen. Kjeld Fredens fortæller om en musikelev, 
der fortæller sin lærer, at han har øvet fire timer. Men på 
hvad, spørger læreren. Det har eleven svært ved at forklare.

»Her siger læreren, at hvis eleven var bevidst om, hvad 
han øvede, så kunne han måske have klaret sig med at 
øve i en time. Man er selv med til at evaluere dét, man 
arbejder med. Det er ikke altid let at evaluere, men det 
kræver, at man er bevidst om, hvad man arbejder med«, 
forklarer han.

»Da læreplanerne kom, sagde lærere og pædagoger, 
at de små elever i børnehaveklassen vel ikke skal lære 
at regne dér. Nej, men man skal have et mål, der senere 
fører til at kunne regne. Måske skal man arbejde med at 
tælle, med mønstre og med rumlig tænkning«.

Kjeld Fredens nævner, at det betyder noget at kunne 
finde vej, at have rumlig viden.

»Det er vejen til science. Det er derfor, drenge ofte har 
det mere i hænderne, fordi det er dem, der spiller compu-
terspil, og de gode computerspil er med til at opøve den 
rumlige bevidsthed«.

Han fortæller, at små børn altid begynder at tegne det, 
der stikker ud – arme og ben på mennesker for eksempel. 
Der kan man være bevidst om at udvikle børnenes krops-
bevidsthed og tale om det rumlige. Hvad er op og ned, 
foran og bagved?

»Børn i 5. klasse skal spille basketball eller andet bold-
spil i stedet for at arbejde mere med forholdsord, hvis de 
har problemer med dem. For i boldspillet lærer de be-
tydningen af den spiller, der er foran og bagved, og den, 
der står ude i siden. Allerede i børnehaven er det godt at 
arbejde med kropsbevidsthed, den rumlige sans og bevæ-
gelse«, siger Kjeld Fredens.

Hjernen har brug for hvile
Kjeld Fredens går ikke ind for de lange skoledage. Børn 
lærer ikke mere ved at skulle arbejde i flere timer med det 
samme, for hovedet skal ikke fyldes hele tiden. Der skal 
være tid til hvile, til pauser og til søvn. Børn i dag sover 

Kjeld Fredens
•  Uddannet læge. Har 

arbejdet som lektor 
i neurobiologi ved 
Aarhus Universitet 
fra 1971 til 1994. 

•  Rektor ved Skive 
Seminarium fra 
1995-96. Udvik-
lings- og forsk-
ningschef ved 
Vejlefjord Neuro-
Center fra 1996-
2001. Vismand i 
Kompetencerådet 
fra 2001-2004. 
Adjungeret profes-
sor ved reCreate, 
Institut for Læring 
og Filosofi, Aalborg 
Universitet.

•  Har været redaktør 
af »Kognition og 
Pædagogik« fra 
1991-2000. Har 
skrevet mange 
artikler og en del 
bøger, for eksem-
pel »Innovation og 
Ledelse – Hjernen 
som medspiller«, 
»Sundhedsfremme 
i hverdagen« og 
»Mennesket i hjer-
nen«. Udkommer 
31. januar med 
bogen »Læring med 
kroppen forrest«. 
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Udvikle et håndværk. Man skal lære 
at håndtere forskellige værktøjer og in-
strumenter, lære at passe på materialer 
og vedligeholde håndværket.

Engagement og vedholdenhed. Man skal 
lære at tage fat på relevante emner og problem-
stillinger. Musikken kræver for eksempel kend-
skab til musikkens elementer, ligesom kendskab 
til materialet spiller en rolle i tegning og form-
ning. Fokus skal skærpes og vedligeholdes. Her 
kommer nysgerrigheden ind i billedet.Forestillingsevne. Fantasien skal 

genopfindes, og den skal udvikles og 
ud i kroppen, så man lærer at foregribe 
handlinger.

Udtryk. Man skal lære at 
skabe et værk, der udtryk-
ker en ide, en følelse eller en 
personlig mening.

Observation. Evnen til at observere kan og 
skal læres. Da evnen til at se er begrænset 
af vores forventninger, skal man lære at 
se ud over det, man forventer – det lokker 
forestillingsevnen frem.

Refleksion. Man skal lære at vurdere 
egne og andres præstationer i forhold 
til standarder for kvalitet på området og 
lære at samarbejde om et projekt.

Overskride grænser og undersøge. 
Man skal lære at komme ud af sin kom-
fortzone og kunne lege med tingene uden 
en forudfattet mening og gribe inspiratio-
nen, når den dukker frem. Man skal lære 
af fejltagelser og være åben over for at 
gribe alternative strategier.

Forstå en kunstverden. Man 
skal lære om kunstemnets 
historie og traditioner og at 
arbejde som en kunstner. 
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omkring en time mindre, end de gjorde for bare nogle 
år siden. Men søvn er vigtigt, for det er under søvnen, 
hjernen bliver renset, og det er også dér, hvor hjernen 
arbejder videre.

»Vi kan simpelt hen ikke være effektive hele tiden, og 
vi skal huske, at fravær af aktivitet også er en aktivitet. Når 
vi under arbejdet tænker, at nu fører det her ikke videre, 
skal vi tage en pause. Måske gå udenfor i ti minutter. 
Forskningen viser, at vi starter på et højere niveau, når vi 
efter sådan en pause vender tilbage til arbejdet. Så vi kan 
lave mere ved at lave mindre. Hjernen går ned i default-
netværket, og den information, vi har tilegnet os, bliver 
bearbejdet dér i hjernen«, siger Kjeld Fredens.

Han vil også godt gøre op med nogle neuromyter: Men-
nesket kan ikke multitaske. Højst to procent af befolknin-
gen er i stand til at gøre flere ting samtidig, så vi gør klogt i 
at gøre én ting ad gangen. Hjernen er heller ikke fleksibel. 
Den er plastisk, og det er noget andet.

»Når kravene til uddannelserne skrues op, må det være 
en lettelse for politikerne at få at vide, at hjernen er flek-
sibel, og at mennesket kan multitaske. Men begge dele er 
forkerte«, skriver han i sin bog.

Hjerne, krop og omverden hænger sammen. Men at få 
den cyklicitet ind, kræver tid og pauser.

Natur er velfærd
I bogen skriver Kjeld Fredens også om naturen og om 
udeskole. Fordi naturen betyder alt.

»At komme ud i naturen, se konteksten i det hele og få 
ladet batterierne op – det betyder alt. Forskningen viser, 
at vi får det bedre på stort set alle parametre, når vi bevæ-
ger os ud i naturen. Vi oplever også, at noget er større end 
os selv. Vi bliver nysgerrige. Tiden går i stå, vi bliver gav-
milde med tiden, og naturen skaber ro i hovedets virvar«.

Han har selv været med på et projekt om udeskole, 
hvor en af konklusionerne var, at eleverne, når de var 
ude, ofte var helt anderledes end indenfor.

»Lærerne oplever eleverne anderledes, alle ser flere 
facetter af hinanden. Måske kan man få Peter, som han 
er ude i naturen, med ind i klassen. Vi kan designe et 
læringsrum derude. Igen så hænger krop, hjerne og om-
verden sammen. Man skal ikke bare lave hjerneaktiviteter 
for at skærpe hjernen. Det er ikke godt nok. Vi lærer også 
at være sammen på flere måder 
og at være alene på flere må-
der. Vi skal have det hele med«.

Kjeld Fredens taler om natu-
ren som langsigtet velfærd. At 
tale om, hvad man kan give na-
turen, at drage omsorg for den, 
det interesserer børn. Det giver 
en moralsk værdi, og man kan 
samarbejde med naturvejledere 
og frivillige. Få Danmarks Jæger-
forbund til at stille en ekspert 
til rådighed, lære at partere en 
fasan, stege den, fiske.

»Når man oplever stor kunst 
eller stor natur, oplever man 
ærefrygt. At noget er større end 
en selv, at noget driver værket. 
Man skal have en ydmyg hold-
ning til tilværelsen, hvis man vil 
lære noget. Ydmyghed er ikke 
selvudslettende. Den er affødt 
af dyb indsigt, der åbner for 
andres meninger, og som anerkender andres værd. Yd-
myghed rummer den undren, der kun kan fastholdes, når 
man erkender ikke at være verdens centrum«, mener han.

»Et ord, man knap tør nævne i pædagogikken, er kær-
lighed. Når man brænder for noget, elsker det, så frem-
mer det den højeste plasticitet i hjernen. Der er ingen 
plasticitet, når noget er kedeligt«.  
hl@folkeskolen.dk

At komme ud  
i naturen, se  
konteksten i det 
hele og få ladet 
batterierne op  
– det betyder alt.
 
Kjeld Fredens,  
hjerneforsker

folkeskolen.dk/fag

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

folkeskolen.dk/fag
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K L I P  F R A  N E T T E T

9. januar 2018 | kl. 16.06

Minister lukker for brug af trivselsmålinger
Undervisningsministeriet melder nu klart ud, 
at kommuner og firmaer ikke må indsamle 
oplysninger om elevernes trivsel til pædago-
gisk brug i sammenhæng med den nationale 
trivselsmåling. Det betyder, at hvis kommu-

ner eller lærere vil arbejde med elevernes triv-
sel, skal de gennemføre to separate målinger.

Det forstår de to tidligere lærere Lars du 
Jardin Nielsen og Tanja Lang Flaaten, der 
står bag firmaet Skolevisioner ApS, ikke. 

»Hvis man anonymiserer undersøgelsen, 
så lægger man det ud til lærerne at skulle 
bruge tid på at gennemføre den. Det vil altså 
blive endnu en opgave, der går fra lærerens 
kerneopgave«.
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Når børn helt ned til 1. klasse svarer på 
spørgsmål om ensomhed, ondt i maven og 
mobning i de årlige trivselsmålinger i folkesko-
len, bliver deres svar på de følsomme spørgs-
mål gemt sammen med deres cpr-nummer, 
på trods af at det af testen fremgår, at besva-
relserne er anonyme.

Det er muligvis i strid med lovgivningen, 
og derfor har undervisningsminister Merete 
Riisager udskudt årets trivselsmåling, indtil 
det er blevet undersøgt, om man holder sig 
inden for det tilladte. Flere forældre har ifølge 
Politiken anmeldt Undervisningsministeriet til 
politiet for brud på persondataloven.

Trivselsmålingerne er dog ikke de eneste 
undersøgelser i folkeskolen, hvor elevernes 
resultater opbevares for eftertiden sammen 
med elevernes cpr-numre. Det gælder også 
eksempelvis de nationale test, udredninger fra 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og af-
gangskarakterer.

Ministeriet: Eksperter har anbefalet 
data på individniveau
Undervisningsministeriet oplyser, at spørgs-
målene i trivselsmålingen er udformet af en 
ekspertgruppe, som anbefalede, at trivsels-
målingerne blev gennemført på individni-

veau, så besvarelserne kan samkøres i stati-
stisk og forskningsøjemed med andre data.

Formand for foreningen Skole og Forældre 
Mette With Hagensen kan godt forstå, at for-
skerne gerne vil have adgang til så korrekt og 
specifik data som muligt.

»Men data kan bruges til både rigtig meget 
godt og rigtig meget skidt. For os som for-
ældre vil førsteprioriteten altid være at få be-
skyttet vores børns data – nu og i fremtiden«, 
siger hun. 

5. januar 2018 | kl. 11.30

For at tage en national test eller besvare spørgsmålene i den årlige trivselsmåling skal eleverne logge ind med 
deres individuelle Uni-login, som er knyttet til deres navn, adresse, klasse og cpr-nummer. 

Foto: iStock

Undervisningsministeriet har sat trivselsmålinger i bero, indtil det er afklaret, om det er i orden, 
at de såkaldte anonyme målinger registreres sammen med elevernes personnummer. 

Trivselsmålinger samkøres  
med andre test via cpr-nummer
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Gå ikke glip af dette kursus!
 
"LÆRING GENNEM LEG" med WERNER BEIDINGER – en af de ”helt store” indenfor 
Orff-pædagogikken.
 
For alle der arbejder med musikalsk læring hos børn i alderen 4-10 år. Relevant 
både for børnehave, indskoling og musikskolehold med og uden forældre.
 
Tid: 9.-10. marts 2018  (fre: kl 13-18, lør 9.30-13.30)
 
Sted: Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg
 

PRISER
Medlemmer 
900,- kr.

Ikke medlemmer 
1300,- kr.

Studerende
475,- kr.
 
Info og tilmelding 
www.musikforni.dk
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17. januar 2018 | kl. 08.24

Hver tredje lærer har  
ikke oplevet lockouten

Hver tredje af de aktive lærere i DLF er 
kommet til efter lockouten i 2013. Rigtig 
mange lærere har derfor aldrig prøvet at 
have en fælles, central arbejdstidsaftale. 
Men det svækker ikke medlemmernes 
opbakning til kampen for en aftale, ople-
ver DLF.

»Den måde, man opfatter sin arbejds-
situation og undervisning på, og den op-
gave, man har i skolen, har med alt andet 
at gøre, end om man har været i konflikt«, 
siger Gordon Ørskov. 

Han understreger, at DLF gør alt, 
hvad man kan, for at få et godt aftale-
resultat, men siger også, at DLF er klar 
over, at de forskellige udgangspunkter 
betyder noget for kommunikationen til 
medlemmerne.

5. januar. 2018 | kl. 11.0816. januar 2018 | kl. 14.46 

KL præciserer 
reglerne for  
kort skoledag

KL og skolecheferne 
indskærper reglerne for 
at gøre skoledagen kor-
tere i et fælles brev til 
kommunerne. Det sker 
for at undgå en sag som 
den i sidste uge, hvor 
nogle kommuners brug 
af trivselsmålingen har 
vist sig ikke at være i 
orden.

»Spørgsmålene om 
kommunernes brug af 
trivselsdataene har ført 
til en generel diskussion 
af, hvordan de udmøn-
ter folkeskoleloven. Og 
en af de diskussioner, vi 
meget let kan komme ud 
for, er, hvordan vi bruger 
16b. Så jeg er optaget 
af, at vi overholder loven, 
når vi bruger paragraf-
fen«, lyder det fra ud-
viklingschef i KL Arne 
Eggert.

10. januar 2018 | kl. 13.05

Forældreforedrag 
skal forebygge 
vold og trusler

Verbale krænkelser og 
trusler fra elever har fået 
Arbejdstilsynet til at give 
Langeskov Skole påbud 
om at forbedre lærernes 
arbejdsmiljø. Der er sket 
et skred i elevernes tone i 
det offentlige rum, mener 
skoleleder Klaus Norup 
Lauridsen, som vil have 
forældrene til at hjælpe 
med at rette op. 

Han peger på, at børn 
og unge lever to liv i dag. 
I det ene er de sammen 
med forældre, lærere og 
andre voksne. Det an-
det foregår på de sociale 
medier uden rammer og 
styring, så her påvirkes 
børnene kraftigt.

»Det skal vi tage fat i 
som forældre og skole«, 
siger Klaus Norup Lau-
ridsen.

FIK DU  
LÆST: 

12. januar 2018 | kl. 10.48

Lærere får færre spillefilm at vælge imellem 
En ny aftale begrænser adgangen til spillefilm kraftigt. Til gengæld sikrer den, at lærerne overholder ophavsretten, siger KL.

»Vi har nok ikke  
været klare nok til 
at sige, at noget af 
det, de nationale test 
skal, er at give en  
sikkerhed for, at  
bunden ikke går ud  
af fagligheden«. 
Undervisningsminister Merete  
Riisager (Liberal Alliance) har ikke til 
sinds at gøre de nationale  
test frivillige. 
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På fem år har en pulje under Undervisnings-
ministeriet medfinansieret kommunernes 
indkøb af digitale læremidler med cirka 
350 millioner kroner. »Alene fra 2016 til 
2017 har vi oplevet et øget brug af vores 

fagportaler på cirka 50 procent målt på si-
devisninger. I samme periode har vi set en 
stigning på knap 20 procent i unikke bru-
gere«, fortæller Hanne Salomonsen, direktør 
i Gyldendal Undervisning.

16. januar 2018 | kl. 15.15

T E M A   D I G I TA L I S E R I N G

Foto: Istock.com
/baona

På grund af en støtteordning er Danmark på fem år gået fra at 
halte bagud i brugen af digitale læremidler til at være foregangs-
land. Men det har endnu ikke givet merværdi til undervisningen, 
mener forlagsdirektører.

12. januar 2018 | kl. 15.45

Kommuner køber tvungne pakker  
med digitale læremidler

De seneste fem år har kommunerne fået cirka 
350 millioner til indkøb af digitale læremidler. 
Nu er det slut med støtten, og det får nogle 
kommuner til at købe pakkeløsninger til alle 
fag på alle kommunens skoler.

Cliff Hansen, der er formand for Dan-
ske Undervisningsforlag, er bekymret for 

diversiteten i markedet for digitale lære-
midler.

»Det bliver svært for mindre forlag at 
komme ind på markedet. Derfor opfordrer vi 
også til, at man passer på med at købe det 
hele centralt og sørger for rimelige midler til 
at købe lokalt ind på skolerne«, siger han.

Forlag: Danmark i front med  
digitale læremidler

Samme billede tegner sig hos forlaget 
Alinea: »Vi har i Danmark den største digi-
taliseringsgrad af læremidler i verden. Cirka 
halvdelen af budgetterne går formentlig nu 
til digitale læremider. For fem år siden var det 
tal allerhøjst ti procent«, siger direktør Cliff 
Hansen.

Hvor er visionen?
På spørgsmålet om, hvorvidt det også har 
gjort undervisningen bedre, er Cliff Hansen 
dog knap så overbevist.

»Vi har i hvert fald endnu til gode at se de 
undersøgelser, der påviser et bedre lærings-
udbytte af digitale læremidler kontra ana-
loge«, siger han.

Gyldendals Hanne Salomonsen mener, 
at den økonomiske indsprøjtning har styrket 
lysten til at eksperimentere med forskellige 
former for digitale værktøjer og features. Dog 
mener hun, at forlagene har brugt meget tid 
og mange penge på at arbejde med teknik 
i forhold til at få læremidlerne til at snakke 
sammen med de læringsportaler, alle skoler 
har skullet indkøbe og tage i brug i tilskuds-
perioden. Resurser, der ellers kunne være 
brugt til at udvikle læremidlerne.

»Teknikken på læringsplatformene kom-
mer i værste fald til at influere på indholdet 
på en uhensigtsmæssig måde. Vi savner en 
pædagogisk-didaktisk vision for det projekt«, 
siger hun. 
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meloni.dk | post@meloni.dk | Priserne er ex moms 

Thumbs up har en bred vifte af aktiviteter, sange, onlineøvelser 

og apps, og lærervejledningen giver konkrete bud på en god 

sprogstart med en engelskundervisning.

Læs mere og få et prøvelogin på meloni.dk/engelsk

THUMBS     UP

THUMBS     UP
meloni.dk | post@meloni.dk | Priserne er ex moms 

THUMBS     UPTHUMBS     UP

Engelsk i indskolingen

Radionauterne er podcast for 
nysgerrige børn. Hvorfor er vand 
vådt? Hvordan er Jorden skabt? 
Børn stiller mange store og svære 
naturvidenskabelige spørgsmål, og 
dem har miljøøkonom Lisa Bay og 
etnolog Karen Birkegaard sat sig for 
at besvare i 20 minutters podcast.  
11 afsnit ligger klar, og nye er undervejs. Målgruppen er 6-12-årige.

»Vi talte om, at det kunne være megasjovt at lave videnskabsformid-
ling til børn. Det er halvandet år siden, og podcast nummer 12 er på vej. 
Det er Arthur på fem år, der har spurgt os, hvordan et batteri virker«, 
fortæller Karen Birkegaard.

15. januar 2018 | kl. 06.55

17. januar 2018 | kl. 13.03

Udflytning: Læringskonsulenterne flyttes til Holbæk

Undervisningsministeriets læringskonsulenter i 
Center for Udgående Kvalitetsarbejde skal flytte 
fra København til Holbæk som led i regeringens 
udflytningsplan, som offentliggøres netop nu. I 
alt 95 medarbejdere i Undervisningsministeriet 
flyttes.

Undervisningsministeriet oplyser til folkesko-
len.dk, at de udflyttede stillinger svarer til 82 års-
værk. 12 af dem har i forvejen formelt arbejdssted 
på deres bopælsadresse uden for København. Og 
læringskonsulenterne rejser meget rundt i landet. 

 

 

Mest læste:
 
•   Ny aftale giver lærere  

langt færre spillefilm at 
vælge imellem 

•   Overenskomst 18: Bondo 
har haft »værdifuldt« møde  
med Ziegler

•   FOA: Vi forbereder konflikt

Mest kommenterede 

•   Blog: Hvorfor må jeg  
ikke sammenligne  
omskærelsen med dåben? 
Er de ikke begge et  
ritual og dermed  
sammenlignelige?

•   Professorer til politikere: 
Giv lærerne magten over  
de nationale test

•   Læringsplatformen  
begejstrer i engelskteamet
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Eleverne i 1.c og klas-
selærer Bettina Bo 
Østerkær er i gang 
med fladfisk, ål og 
krabbe – let rygmas-
sage og så et krabbe-
bid i ballen. En popu-
lær leg som start på 
trivselstimen.
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T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  ·  F O T O :  H E I D I  L U N D S G A A R D

Glade børn er 
grønne børn
På Gelsted Skole er trivslen sat i system med faste 
timer og en farvekode. Elever, som mistrives, får det 
hurtigt bedre, og lærerne er glade for redskabet, der 
bygger på deres observationer af børnene.
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»I 1.c er vi alle sammen forskelli-
ge – men vi passer alligevel godt 
sammen«. 
   Sådan står der på døren til 1.-klassens 
lokale på Gelsted Skole i Middelfart Kom-
mune. Trivsel er et område, skolen arbejder 
med hele tiden. Hver uge har klasserne en 
trivselstime, og fire gange om året vurderes 
hvert barns trivsel individuelt.

Bettina Bo Østerkær er klasselærer for 1.c, 
og hun begynder altid trivselstimen med nogle 
lege. Eleverne kender starten, de stiller op i 
rundkreds, så alle kan nå en klassekammerats 
ryg.

»Kniven skærer«, siger Bettina Bo Øster-
kær og kører sin hånds kant ned langs ryg-
raden på eleven foran hende. Alle er med. 
»Blodet flyder«, siger hun, mens fingrene 
løber ned over ryggen. »Skelettet rasler« – og 
de ryster sig grinende. 

Så kommer den populære med fladfisk, ål 
og krabbe. Fladfisken er to flade hænder på 
ryggen, ålen er fingrene, der kilder ned over 
ryggen, og så kommer krabben og bider i 
ballen. Den giver altid frydefulde grin blandt 
eleverne, og et par krabber må lige kaldes 
blidt til orden. 

I dag introducerer Bettina Bo Østerkær en 
ny. Pegefingeren er en bi, der flyver rundt på 
ryggen. »Summe, summe lille bi, flyv hjem 
til dronningen, og skaf mig noget honning« – 
hænderne flyttes ud på kammeratens skuldre 
og arme, og man ender med at give et kram. 

»Det er guld værd, at børnene får lov til 
at røre ved hinanden på denne måde«, siger 
Dorthe Lindegren Pedersen, hun er AKT-
koordinator (adfærd, kontakt, trivsel) og med 
i klassens trivselstime.

Efter rundkredsen går eleverne ud i deres 
makkerpar og arbejder med klassens pause-
kort. Makkerparrene har aftalt en klar arbejds-
deling: Hvis én tegner, farvelægger den anden. 
Eleverne er kommet med forslag til forskelligt, 
som man kan lave i en kort pause, for at udvi-
de repertoiret, så det ikke altid bliver en løbe-
tur rundt i gården, når eleverne lige har brug 
for lidt luft. Man kan for eksempel lege på 

snurretoppen på legepladsen, lave parkour, 
hoppe på træstubbene på legepladsen, gynge, 
sjippe eller slappe af til stille musik. 

Ahaoplevelser om barnet
Trivselsarbejdet er en del af Handleguiden. 
Et systematisk værktøj, der gerne skulle for-
hindre mistrivsel. Gelsted Skole har arbejdet 
med guiden i fire år. Det er konsulenter i 
kommunen, der har udviklet trivselsværktø-
jet, og undervejs er andre skoler kommet til.

»Trivselstimen er meget værd, og Hand-
leguiden også. For børn, der ikke trives, kan 
ikke lære«, siger Dorthe Lindegren Pedersen, 
der er pædagog og underviser i børnehave-
klassen i matematik. Som skolens AKT-koordi-
nator er hun den person, som arbejder mest 
systematisk med trivselsværktøjet. 

»Det handler om at gøre det så godt for 
barnet som muligt. Hvis vi oplever mistrivsel 
hos et barn, sætter vi os og ser ’rundt om 
barnet’ og på barnet. Vi prøver at se nysger-
rigt på barnet og prøver at besvare spørgsmål 
om, hvorfor dette barn udfordrer os. I hvilke 
situationer det sker. Vi prøver at få ahaople-
velser ved at tale sammen om det«.  

Grøn, gul eller rød 

 Et barn kan være i grøn position – det vil 
sige, at barnet trives, har en god og stabil 
kontakt til mindst en jævnaldrende, kan udvise 
empati og deltage i et fællesskab. Barnet har 
et godt selvbillede og indgår i dialoger.

 Et barn kan være i gul position, og det be-
tyder, at der er grund til at se nærmere på 
barnet. Det kan have svært ved kontakt og 
øjenkontakt, det er måske et barn, man ikke 
lægger mærke til, eller det er udadreagerende. 
Barnet er kun sporadisk en del af et fælles-
skab og er sjældent glad. Dette barn kræver et 
nysgerrigt blik fra de af skolens ansatte, der er 
tættest på barnet, og AKT-koordinatoren. Der 
skal udarbejdes en pædagogisk handleplan.

 Hvis et barn er i rød position, er der grund til 
bekymring og handling. Barnet mangler måske 
relationer, deltager ikke i fællesskaber. Er trist 
eller vred, har lav selvfølelse og bærer muligvis 
på nogle problemer hjemmefra. Her skal der 
handles, og skolelederen skal inddrages. Det 
samme skal hjemmet. 

Læs mere på handleguiden.middelfart.dk.

T R I VS E L
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Ofte vil det være skolelederen, der har 
opgaven med Handleguiden, men på Gelsted 
Skole er det AKT-koordinatoren. Skolen har et 
spor med 0.-6. klasse og er en del af Gelsted 
Børneunivers, der også tæller skolefritidsord-
ning og daginstitution.

I Handleguiden bliver børnene vurderet 
efter, om de er i grøn, gul eller rød position. 
Grønne børn trives, mens gule og røde børn 
kalder på forskellige handlinger som beskre-
vet i guiden.

Hver klasselærer har mindst to trivselsti-
mer med hver elev om året. Skolen bruger 
selvfølgelig også den nationale trivselsmåling, 
men kun til at se på trivslen på klasseplan, 
fortæller Dorthe Lindegren Pedersen.

»Vi har aldrig bedt om at få mere at vide 
ad den vej om et barn. Der står intet på bar-
nets CPR-nummer om trivslen. Den nationale 
trivselsmåling kan indikere, om der er nogle 
ensomme elever i en klasse eller andre pro-
blemer på klassebasis, men vi har slet ikke 
brug for at få mere viden om enkeltelever via 
trivselsmålingen, for vi har jo vores trivsels-
samtaler, som klasselæreren står for. Dér taler 
vi med børnene om deres trivsel«.

Dorthe Lindegren Pedersen fortæller, at 
det har taget tid at få indarbejdet værktøjet 
på skolen. At få dokumenteret alt og finde 
tiden til trivselsarbejdet. Det går klart bedst 
i indskolingen, hvor alle lærere er meget 
fokuserede på, at børnene trives godt, og 
gerne bruger lektioner på trivselsarbejde. På 
mellemtrinnet, hvor det faglige mere er i høj-
sædet, har det taget længere tid at engagere 
alle lærere i trivselsarbejdet. 

»Men det er en gave at sætte sig sammen 
med kolleger og barnets forældre og se på, 
hvordan vi alle kan gøre noget, der er bedre 
for barnet. Vi kan tale om, hvorvidt det vil 
være godt at få psykologen til at observere 
barnet, og vi har en meget bedre kontakt til 
psykologen, der kommer her hver torsdag. 
Det betyder, at vi kender hinanden, og at et 
lærerteam for eksempel kan få sparring af 
psykologen, hvis der er brug for det«.

Klasselærer Bettina Bo Østerkær fortæller, 
at det betyder meget, at AKT-koordinatoren 
står for den fælles koordinering. Det er i høj 
grad med til, at arbejdet med Handleguiden 
fungerer så godt, og det er blevet lettere for 
lærerne, mener hun.

Farvekode viser trivsel eller mistrivsel
Fire gange om året vurderer klasselærerne 
børnenes trivsel og melder ind til Handlegui-
den. Grønne børn bruger man ikke mere tid 
på trivselsmæssigt, men hvis et barn bliver 
vurderet til at være gul eller rød, træder 
samarbejdet i Handleguiden til. Typisk vil der 
inden da have været kontakt mellem klas-
selæreren og hjemmet. 

Skolen skal udarbejde en pædagogisk 
handleplan på et gult barn og derefter følge 
barnet. Vurderes et barn til at være rødt, går 
barnet direkte videre til en sagsbehandler, og 
man holder et tværfagligt møde med psyko-
log og forældre. Når man har holdt møde i 
det kommunale team, sætter man et mål og 
en ny mødedato. 

Skoleleder Anders Fæster Nielsen fortæl-
ler, at det ikke er diagnosebørnene, der fylder 
i den røde gruppe. 

»Et barn kan sagtens have ADHD og være 
grønt i vores dokumentation. Det er de andre 
trivselsproblemer, der fylder«, siger han.

Et barn må ikke være i rød position ret 
længe, mens et barn godt kan være i gul posi-
tion i længere tid. 

Eleverne i Bettina Bo 
Østerkærs klasse arbejder 
med at tegne og male en 
række pausekort. Hvert 
kort viser en aktivitet til en 
kort pause inde eller ude.
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»Hvis et barn er gult, kan vi for eksempel se 
på, hvor barnet sidder i klassen. Det kan være, 
at barnet skal have en anden plads i klassen. Og 
hvis vi har seks børn i gul position i en klasse, 
så skal vi se på, om vi kan gøre noget ekstra, 
og om problemerne hænger sammen eller ej. 
Vi evaluerer hele tiden, og vi ved altid, hvor 
mange børn der er inden for de forskellige far-
vetermer«, siger Dorthe Lindegren Pedersen.

Lærerne oplever, at børnene på denne 
måde hurtigt får det bedre, fordi de evalueres 
så tit, og skolen hurtigt reagerer på trivselspro-
blemer. Skole, skolefritidsordning og daginsti-
tution overleverer informationer til hinanden 
om et barn, og det ser de ingen problemer i.

»Vi er så professionelle, at det ikke giver 
problemer. Det betyder, at vi bedre kan møde 
et barn, der har nogle udfordringer. Vi ’glem-
mer’ ikke nogle børn, vi hægter os fast og 
undersøger, hvad vi kan gøre«, siger Dorthe 
Lindegren Pedersen om samarbejdet på tværs 
af Gelsted Børneunivers.

Tættere på familierne
To gange hver måned deltager Dorthe Linde-
gren Pedersen i et konsultativt teammøde. 
Her deltager de medarbejdere, der står med 
udfordringen, og eventuelle vejledere. Hvis 
det handler om et barn, der er i rød position, 
deltager en socialrådgiver og måske en psyko-
log og familiekonsulent.

 »Der er en god stemning ved møderne. Vi 
ønsker alle at samarbejde og hjælpe barnet, 
lærerne og forældrene. Hvis en familie er i 

skilsmissekrise, så følger vi barnet. Vi viser 
det, at vi godt ved, at det er svært lige nu, og 
mor og far ved det også godt, så det er noget, 
vi kan tale sammen om«.

Klasselærer Bettina Bo Østerkær fortæller, 
at problemerne som regel rykker sig hurtigt, 
når forældrene er med i arbejdet.

»Alle kender til Handleguiden. Vi taler 
om den til forældremøderne, og alle ved, at 
den er en del af skolen. Vi kan få sparring 
af læringskonsulenter eller psykolog, og når 
vi samarbejder, kan gode ideer gå både fra 
hjemmet til skolen og omvendt«, siger Bettina 

Trivselstimen er  
meget værd, og 
Handleguiden også. 
For børn, der ikke  
trives, kan ikke lære. 

Dorthe Lindegren  
Pedersen
AKT-koordinator
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Bo Østerkær. »Det er godt at få forældrenes 
bud, når vi som lærere har prøvet alt det, vi 
kunne finde på«.

Dorthe Lindegren Pedersen forklarer, at 
hvis hjemmet ikke vil samarbejde, kan læ-
rerne henvende sig til det konsultative team 
og anonymisere barnet med problemer, som 
de beskriver. Men det sker sjældent. Lærerne 
understreger, at de er kommet tættere på fa-
milierne, der for eksempel tilbydes samtaler i 
kommunens familiehus. 

Bettina Bo Østerkær fortæller, at trivselsar-
bejdet også stiller store krav til personalet. De 
er på kursus jævnligt og lærer at se på deres 
undervisning og lærerrolle. »Vi er åbne om 
de problemer, der opstår, og vi er opmærk-
somme på vores egen rolle i det«.

»Når vi holder møde ud fra Handleguiden 
med forældrene, er det ikke vores første 
kontakt med dem. Der er ofte tale om et lidt 
længere forløb. Men i handleplanen står jo 
flere ting om barnet – både gode sider og 
udfordringer. Vi vægter vores ord, sådan at 
det er let at modtage planen. Vi beskriver 
situationer fra undervisningen, så vi har 
nogle eksempler at tale videre ud fra, og vi er 
jo flere lærere, der beskriver forskelligt«, siger 
Bettina Bo Østerkær. 
hl@folkeskolen.dk

AKT-koordinator Dorthe Lindegren Pedersen fortæller, at 
kommunen har blødt op, så lærere efter en underretning 
fortsat kan have kontakt med pågældende familie. Det er 
lærerne glade for.

HISTORIEN OM SPADESLAGET 1940
Fire kildesæt og værktøjerne til at læse dem kildekritisk

sa.dk/spadeslaget

GRATIS  
FORLØB
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D E B ATD E B AT

Praksisnær skoleudvikling med lærere som 
aktører kan med fordel designes som faglige 
læringsfællesskaber, hvor der er tid og rum til 
at forberede sig og samtidig udvikle praksis. 
Som udefrakommende konsulenter er det 
vores erfaring, at der mangler fokus på kom-
munikationsfaglige færdigheder og voksen-
pædagogiske kompetencer, når det pædago-
giske personale på skolerne samarbejder om 
udvikling af det gode praksisfællesskab. Der 
mangler tid til refleksion.

Der er grundlæggende forskel på at 
undervise børn og unge og facilitere lære-
processer med kolleger i en pædagogisk 
organisation. Lærere er uddannet 
til at undervise og vejlede børn 
og unge, men ikke nødvendig-
vis til at arbejde med voksnes 
læreprocesser, herunder med 
motivation og blokering, i vok-
senpædagogisk praksis. Der skal 
derfor arbejdes med at udvikle en voksenpæ-
dagogisk praksis i skolen.

Centralt i den voksenpædagogiske praksis 
er faglig intensitet. Der skal etableres intense 
samarbejdsrum, hvor der er noget særligt på 
spil omkring den fagpersonlige udvikling, og 

fælles undersøgelser af, hvad der giver me-
ning for kolleger i relation til den pædagogi-
ske praksis. Og med en særlig åbenhed over 
for, at man kommer et sted hen, hvor man 
ikke på forhånd vidste, man skulle hen. I den 
forbindelse skal man også være opmærksom 
på, at de voksne samtidig er kolleger i en 
hverdagspraksis. Der skal arbejdes med disse 
helt nye positioner.

Som konsulenter kaster vi metablikke på 
den pædagogiske praksis i skolen og er der-
med med til at understøtte den pædagogiske 
refleksion. I hverdagen ude på skolerne er 
der sjældent tid til at udvikle denne refleksi-
onspraksis, og de færreste lærere er uddan-
net til at håndtere praksis i et eksperimente-
rende læringsfællesskab. 

Først og fremmest ser vi opgaven som 
kunsten at stille gode, praksisnære spørgs-
mål, der engagerer og udfordrer det pæ-
dagogiske personale og organisationen. 
Det kan være spørgsmål som: Hvordan 
faciliteres samarbejdet mellem fagteam med 
både et fagdidaktisk og et almendidaktisk 
perspektiv? Hvilke roller og positioner har 
vejledere og resursepersoner i relation 
til det pædagogiske personale? Stemmer 
fagpersonlige værdier og intentioner med 
det, der foregår i praksis? Hvordan skabes 
tilpasse udfordringer og forstyrrelser i et 
læringsfællesskab?

Vi har mange eksempler på, at den fælles 
faglige forberedelse ikke umiddelbart giver 
rum til eksperimenterende praksis. Fælles 
faglig forberedelse sikrer (muligvis), at det 
pædagogiske personale i højere grad udvik-
ler læringsfællesskaber, der bryder med en 
individuel og privatpraktiserende praksis. 

Det gode fagteammøde, hvor 
der planlægges i fællesskab, 
giver både mening og tryghed i 
forhold til kerneopgaven, men 
der bliver sjældent tid til de 
mere udfordrende samtaler 
om, hvorfor vi gør, som vi gør. 

Der skal mere og andet til, hvis der skal 
arbejdes med metablikke på egen praksis. 
Vi foreslår, at der i langt højere grad skelnes 
mellem faglig forberedelse og faglig reflek-
sion. 

Faglig forberedelse er at betragte som 
en grundaktivitet for det pædagogiske per-
sonale, hvorimod faglig refleksion er en 
udviklingsaktivitet, der rummer analyse og 
fagprofessionelle vurderinger af konkret pæ-
dagogisk praksis. Således ser vi konturerne 
af en professionsforståelse, der giver lærer-
professionen fornyet status og betydning. 
På en skole arbejder vi for eksempel med, 
at fælles faglig forberedelse (FFF) også skal 
rumme fælles faglig refleksion (FFR). Dette 
kræver tid, rum og struktur. Og det kræver 
ledelsesmæssig opbakning.

Fag- og årgangsteam skal på banen som 
arenaer for udvikling af en refleksionsprak-
sis. Centralt er betydningen af den kollektive 
udvikling som en del af den organisatoriske 
kapacitet. Derfor er det også væsentligt, at 
disse arenaer udvikles som en del af den 
samlede skoleudvikling og understøttes af 
skolens ledelse gennem strukturer og resur-
ser. Vi har i den forbindelse gode erfaringer 
med, at det pædagogiske læringscenter ind-
drages som udviklingsaktør og bidrager med 
at facilitere denne ofte vanskelige refleksi-
onspraksis.

Lærere er uddannet til at undervise børn, men ikke nødvendigvis til at arbejde med voksnes  
læreprocesser. Lektorer opfordrer skoler til at udvikle praksis ved at bruge fagteam til  

faglig refleksion og ikke kun faglig forberedelse. 

Skab faglige fællesskaber  
– og lad lærerne lære af hinanden

KRONIK
AF OLE CHRISTENSEN OG  
BRITTA VEJEN,  
LEKTORER PÅ  
VIDEREUDDANNELSEN,  
PROFESSIONSHØJSKOLEN  
UCC
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Vi har gennem årene deltaget i forskellige 
praksisnære skoleudviklingsaktiviteter. I bak-
spejlet kan vi se, at lærerne har været optaget 
af at udvikle den gode praksis, men ofte har 
organisatoriske forhold spændt ben. Det har 
for eksempel været vanskeligt at omsætte 
projekterfaringer til nye praksisformer og 
organisatorisk kapacitet. Vi kan samtidig iagt-
tage, at den manglede realisering ofte skyldes 
ydre og udefrakommende faktorer. Projekter 
har været defineret og styret af eksterne og 
udefrakommende projektmagere. Og alt for 
ofte er disse projekter aldrig blevet til hver-
dag, men er derimod blevet afløst af et nyt 
projekt og et nyt indsatsområde.

Lærerens faglige personlig-
hed skal på banen i samarbej-
det, da den er drivkraften for 
udvikling af undervisningens 
indhold og relationer. Det er 
her, lærerens helt særlige en-
gagement og motivation findes 
for at udvikle en undersøgende 
tilgang til egen praksis.  

Når samarbejdet giver mulighed for at komme 
helt ind til kernen af, hvad der er vigtigt, og 
hvorfor det er det, så giver det fornyet motiva-
tion og lyst til at kvalificere det, man som lærer 
allerede gør.

Det er vores erfaring, at samarbejdet 
bedst udvikles om konkrete aktiviteter. Sam-
arbejdet skal ikke bygges på »synsninger« 
og holdninger, men må tage udgangspunkt 
i konkrete aktiviteter, der gøres til genstand 
for fælles refleksion. Vi har gode erfaringer 
med at inddrage det pædagogiske personale 
i konkrete praksisnære udviklingsaktiviteter, 
hvor nogle gør noget med nogen – og hvor vi 
efterfølgende lader det være udgangspunkt 
for fælles praksisrefleksion.

Udvikling af den gode praksis kræver 
en anden forståelse af det pædagogiske 
personales rolle som aktører i praksisnære 
udviklingsaktiviteter. Først og fremmest skal 
lærerens faglighed udvikles (og udfordres) i 
læringsfællesskaber, hvor det samlede pæda-
gogiske personale får lejlighed til at arbejde 
sammen. Det kræver en tillidsfuld og tryg 

samarbejdskultur, som er understøttet af sko-
lens ledelse. Fokus skal samtidig rettes mod, 
hvordan vi kommunikerer med hinanden, så 
praksisfællesskaberne får gode eksistensbe-
tingelser. Det kræver ofte en anden samtale-
kultur end den rådende. 

Vi ser store potentialer i faglige læringsfæl-
lesskaber, der tager udgangspunkt i praksis, 
giver tid og rum til undersøgelse og systema-
tisk eftertanke. Det pædagogiske personale 
får mulighed for at kvalificere handling og 
læring i praksis. Og som en helt naturlig del 
af professionsudøvelsen skal den voksenpæ-
dagogiske praksis styrkes. 

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktio-
nens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, 
vil vi bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer 
med kronikkens hovedpointe og hovedargumentation, 
som redaktionen kan tage stilling til. Skriv til folkeskolen@
folkeskolen.dk.
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152169 p34-35_FS0218_Kronik.indd   35 22/01/18   13.28



D E B AT

36 /  F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 1 8

Lærer- 
professionen  
i undtagelses- 
tilstand

Set i bred forstand har skolen en folkelig 
politisk opgave og en pædagogisk opgave. 
Det er vigtigt at skelne skarpt mellem disse 
to opgaver. Den folkelige politiske opgave 
betyder, at det er helt legitimt, at der fra 
samfundets side stilles krav til skolen. Dette 
kan gælde folkeskolelov, uddannelseskrav, 
fagrække, timetal, læseplaner og så videre, 
der fastsætter formål, mål og rammer for 
skolen. 

Når det gælder den pædagogiske opgave i 
skolen, og hvordan der undervises i skolen, 
kan der ikke stilles krav til pædagogisk prak-
sis udefra. Det må være den fagprofessio-
nelle, der i kraft af sin faglige og personlige 
dømmekraft og viden om undervisning selv 
vurderer, hvordan der bedst leves op til de 
forskellige formål og mål. Vi skal have frihe-
den til at sætte formålet i spil og give retning 
og inspiration uden at blive dikteret, hvor-
dan undervisningens praksis skal udmøntes. 

En langvarig dansk skoletradition har 
indtil for ganske få år siden haft fokus på pæ-
dagogikken, børnesynet, dialogen og relatio-
nen, når det gælder skolens faglighed, nem-
lig undervisning. I dag ser vi en anden logik, 
der overtrumfer fagligheden og skaber en 
slags undtagelsestilstand for mange lærere, 

når overstyring og modsatrettede mål skaber 
et værdisammenstød mellem professionen 
og managementstyringen. Det går hårdt ud 
over den fagprofessionelle identitet, når man 
dikteres, hvordan man skal undervise.

Derfor er det også helt afgørende, at mi-
nisteren har igangsat et arbejde med at lem-
pe Fælles Mål og yderligere fastslår, at lærere 
skal have større frihed til at udføre deres 
vigtige arbejde, nemlig den gode undervis-
ning. Dette er forhåbentlig første skridt på 
vej til en normaltilstand. 

 Vi skal have  
friheden til at sætte 
formålet i spil og 
give retning og in-
spiration uden at 
blive dikteret, hvor-
dan undervisnin-
gens praksis skal 
udmøntes.

Lærings-
platforme 
- i strid med 
folkeskolens 
formålspara-
graf?

›  Maria  
Roneklindt 
lærer og 
Folkeskolens 
engelskrådgiver

Med læringsplatformene 
tvinger kommunerne 
alle lærere til at arbejde 
på samme måde efter 
samme system. Man 
ensretter lærerne og 
giver ikke eleverne 
mulighed for at møde 
forskelligheden ude i 
klasselokalerne. 

(...)
I et land, hvor vi hyl-

der mangfoldigheden på 
nationalt plan, bør vi vel 
også hylde den i folke-
skolen?

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG
FORMAND FOR  
UNDERVISNINGSUDVALGET 
I DLF
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»En lærerig bekymring«
›  Mads Lund Petersen 

lærer på Frejaskolen, Valby

› DEBAT

»Jeg har
som folkeskolelær’
for vane at føle
mig sekundær,
hvis ørerne lytter på
gerningens kløvende
ordlydsskær
en stor kontrast til
dét sværd, der sad i
en sten så visionær.
Ved den energisugende
tidskastrering og
målstyrings stigende
anciennitet i
folkeskolens andekær, i
mundvigenes ellers så kreative
opblomstring; nu synes smilet
ganske elementær.
På vandretur med én
forhåbning, men med
følgesvenden i de
kejserlige klæ’r.

En samfundsmæssig tendens; en
kreativitetens demens til
tankemæssig forhudsforsnævring og
tillidsbrydende interferens.
En tovtrækkende og
tonedøv resonans, fra
stemmer i et tårns systematiske
vækstsekvens.
Barnlige surrogater som
konsekvens, tapetseret af
styring og test;
hjernemarengs.
Ørleri og svimmelhed; det er
stanken af asbest
fra udsigten til mark og
eng og galopperende vrinsk fra
frihedens vindhest
ses nu blot; udsigten bag de
høje kvalitetsforvridendes
skyggende hal;
en strøtanke, der tænker:
»Mon der atter bliver
tid til måneskinsbal?«

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

Kontakt Specialrådgivning om Epilepsi 
på tlf. 58271031 

Mandag til torsdag fra kl. 10-14 
Mail: soe@filadelfia.dk 

Rådgivningen er en del af VISO-KaS
Læs mere på www.raad-om-epilepsi.dk

HER ER GODE RÅD GRATIS

Specialrådgivning om Epilepsi 
rådgiver om epilepsi.

Få viden og råd om indlæring, trivsel, 
uddannelse og job.

Vi skræddersyr forløb - lige fra 
telefonsamtaler til oplæg på din 
arbejdsplads.

55.000 mennesker 
har epilepsi 
- 6.000 er børn

Har du spørgsmål om epilepsi, så hjælper vi dig

”

152169 p36-37_FS0218_Debat.indd   37 22/01/18   13.30



T U R B O F O R L Ø B

38 /  F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 1 8

I fire uger bliver unge med læse- og stavevanskeligheder un-
dervist og vejledt døgnet rundt på Jørgensø-kolonien – og så 
bliver de sendt tilbage i deres 7.- og 8.-klasse i folkeskolen. 
Men turboforløbet Plan T adskiller sig fra andre læsecamps. 
I stedet for at lade det intensive forløb og den almindelige 
skolegang være to separate konstruktioner, bestræber Plan 
T sig på at bygge bro imellem de to. For hvad er alle de gode 
erfaringer værd, hvis de bliver tabt på vejen tilbage?

»Det starter med et informationsmøde«, fortæller lærer 
Christina Skov Madsen. »Forældrene og eleverne bliver 
informeret om, hvad Plan T går ud på, og hvilke bøger de 
skal have med derned. Derefter skal eleverne i samarbejde 
med lærerne sørge for at have en kontaktperson i klassen, 
som de skal dele en digital opslagstavle med. Her kan de 
fortælle, hvad de har lavet på Plan T fra dag til dag, og klas-

 
Turboforløbet Plan T hjælper elever og 
lærere med den svære overgang, når elever 
vender tilbage til deres klasse efter et op-
hold i læsecamp. 

TEKST MIKKEL MEDOM

FOTO HEIDI LUNDSGAARD

PLAN T  
bygger bro fra camp  

til klasse
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sekammeraten kan fortælle, hvad der sker i klassen, 
mens de er væk«. 

Fra sidelinjen til midtpunkt i klassen
Gitte Rudolf er læsevejleder på Hjalleseskolen i Odense, 
og det er hende, der foreslår eleverne at tage del i Plan 
T. Hun tager også selv med eleverne ned på læsecam-
pen og er der den første uge af deres ophold. Senere 
i forløbet har lærerne fra klassen mulighed for at 
være med til en hel undervisningsdag. Og de besøg er 
populære, fortæller Christina Madsen og Stine Alsing 
Eriksen, der er lærer for Kristian, som netop har besøgt 
læsecampen. 

»Jeg ville faktisk ønske, at vi havde mere tid derne-
de«, siger Stine Eriksen. 

Når eleverne kommer tilbage i klassen, skal de for-
berede en præsentation af, hvad de har lavet i deres tid 
på Plan T, og det er en god brobygning for de elever, der 
har været af sted, at de aktivt kan få lov til at bære deres 
oplevelser med tilbage i skolen, forklarer læsevejleder 
Gitte Rudolf.

Stine Eriksen fortæller, at eleverne i klassen er meget 
interesserede i at høre om deres kammeraters oplevel-
ser på læsecampen: 

»Eleverne stiller spørgsmål som: ’Hvad hed ham, 
du boede sammen med? Hvad fik I til aftensmad? Sov 
I i køjeseng?’ Efter præsentationerne tror jeg faktisk, 

Kristian i gang med at 
fortælle resten af klas-
sen, hvad han har oplevet, 
den måned han var på 
læsecamp. Præsenta-
tionen er med til at bygge 
bro mellem turboforløb 
og skole.
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Det er et år siden, at 
Viktor blev færdig med 
turboforløbet Plan T. 
Selvom kontakten til 
de andre elever på læ-
secampen så småt er 
løbet ud i sandet, bruger 
han stadig det, han 
lærte på sit ophold. 

at mange af de andre elever ville have ønsket, at de selv 
kunne komme af sted på et sådant forløb«, siger Stine 
Eriksen.

»Det handler meget om at turde kunne stå ved, at 
man har vanskeligheder«, fortæller Christina Madsen. 

»Samtidig bliver de jo også eksperter på deres eget 
felt, og det betyder rigtig meget for dem«, tilføjer Gitte 
Rudolf. 

Eleverne skal selv tage rattet
Brobygningen fortsætter i lang tid ud over velkomsten til-
bage i klassen. Plan T indeholder også tolv samtaler med 
eleven, som kontaktlæreren afholder hver anden uge. 
Samtalerne tager cirka ti til femten minutter og foregår 
ud fra en fast skabelon.

»Det er vigtigt, at vi noterer, mens vi holder samtalen. 
Både for at vi ikke skal bruge tid ud over selve samtalen, 
og fordi eleverne får en følelse af, at det, de siger, også er 
det, jeg skriver, og at jeg ikke bagefter går ned på lærer-
værelset og skriver en analyse. Det giver en følelse af, at 
vi tager dem alvorligt«, siger Christina Madsen. 

I samtalerne følger lærerne op på de mål, som ele-
verne selv har sat i slutningen af læsecampen.

»Kristians mål var blandt andet at have sin computer 
med hver dag og have sine hjælpemidler åbne hver dag. 
Sidst vi havde en samtale, vurderede han sig selv til otte 
ud fra en skala fra et til ti«, siger Stine Eriksen. 

»Det skal vi selvfølgelig have op på en tier, men der 
vil altid være op- og nedture, for der er så mange andre 
ting, som de unge mennesker bliver lokket af. Computer-
spil, håndboldkampe og venner. Men samtalerne holder 
dem til ilden, for det giver dem indsigt i, at de selv skal 
tage rattet og styre«. 

»Før blev eleverne meget hurtigt enige med sig selv 
om, at de ikke kunne finde ud af faget, hvis der var van-
skeligheder«, tilføjer Christina Madsen. »Men nu gemmer 
de sig ikke væk mere. I stedet opsøger de os aktivt eller 
bruger deres hjælpemidler, hvis der er problemer«. 

Generelt er både Gitte, Stine og Christina meget posi-
tive over for elevernes udvikling siden Plan T. 

»Vi er også blevet inspirerede af, hvad de lavede der-
nede«, siger Stine Eriksen. »Det er ikke alt, vi kan føre 
over i grundskolen, for vi har ikke eleverne fireogtyve 
timer i døgnet ligesom på Plan T. Vi kan ikke gå ture på 

stranden eller mountainbike med dem, men vi tager det, 
som vi kan bruge, inden for de rammer, vi sidder med«. 

Engang var det dem og os
»Hvordan understøttes elever i at fastholde og fortsætte 
en positiv læringskurve, når de vender hjem efter et 
læringsboost i et intensivt læringsforløb?« Således lyder 
spørgsmålet, som Odense Kommunes projekt »Læring 
for alle« med støtte fra Egmont Fonden har prøvet at 
besvare. 

Birgitte Hestelund er læringskonsulent på projektet og 
har fulgt udviklingen for eleverne på blandt andet Hjal-
leseskolen. 

»Ud over det faglige arbejder eleverne på forskellige 
måder med begreberne: integritet, vedholdenhed, op-
timisme, ejerskab og respekt. De fem begreber former 
campens idegrundlag, og det har en positiv betydning for 
elevernes udvikling af selvværd«, fortæller Birgitte Heste-
lund om begreberne, der er inspireret af Nicolaj Moltke 
Leths camptænkning. 

Det er fire år siden, at Plan T begyndte at fokusere på 
overleveringen fra campen tilbage til skolen. Ambitionen 
har været at efterprøve forskellige metoder, som kan byg-
ge bro mellem grundskolen og de intensive forløb. Elev-
coaching i form af de tolv samtaler er en af metoderne. 

»Særligt coachingen har vist sig at være rigtig vigtig, 
fordi eleverne her får en stemme i deres egen lærings-
proces. De kommer tilbage fra campen med en liste over 
målsætninger, som de selv har nedskrevet, og så er det 
vigtigt, at de selv tager ejerskab over, hvad de kan gøre, 
når de kommer tilbage på deres egen skole«, siger Bir-
gitte Hestelund. 

En anden af metoderne er lærernes besøg på læ-
secampen, hvor de bliver klogere på, hvordan de kan 
hjælpe eleverne hjemme i klasserne. 

»Eleverne får her mulighed for at vise deres lærere 
de programmer, som de bruger på læsecampen. Det 
kan lærerne så vælge at lade sig inspirere af og tage med 
tilbage på skolen. Alle skolerne har været positive over 
for samarbejdet. Engang var det lidt dem og os – skoler 
og camp. En af vores kongstanker er, at vi ikke er et løst 
koblet element«, siger Birgitte Hestelund.  
mim@folkeskolen.dk

PLAN  
T  
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Natascha er blevet optimist

Kristians selvtillid fik et boost

En måned efter at Kristian er stoppet på læsecam-
pen og er tilbage i klassen, har han stadig masser af 
selvtillid, når han skal fortælle om, hvad han lærte 
på campen. 

Natascha har været tilbage i sin klasse en måneds tid. 
Hun var på læsecampen Plan T, fordi hun er ordblind og 
længe havde haft problemer med at følge med i skolen. 
Her er hun i gang med en af de tolv brobygningssamta-
ler med lærer Christina Madsen.

»Noget af det første, jeg skulle lave, da jeg 
kom hjem fra campen, var en fremlæggelse 
af, hvad jeg havde oplevet i den måned, jeg 
var væk fra klassen. Efter præsentationen 
ville mine klassekammerater gerne spørge 
ind, så vi tog en time mere, hvor jeg fortalte 
om, hvordan det var at være dernede og gå 
ture på stranden«, siger Kristian.

Med sig hjem fra læsecamp har Kristian 
flere personlige mål - vedholdenhed er et af 
dem: »Jeg har også et mål om at huske com-
puteren og mine hjælpemidler, og at jeg skal 
have fingeren oppe mindst tre gange i løbet 
af dagen«, siger han.

Er der nogle systemer, du ville ønske, at 
man tog med fra læsecampen og over i skolen?

»Vi havde en kop med ispinde, hvor vores 
navne stod på«, fortæller Kristian. »Hvis man 
sad i klassen, og ingen ville svare på spørgs-
målene, eller det var den samme, der sva-
rede, så stak læreren hånden ned i koppen, 
trak et navn, og så skulle den valgte person 
svare«. 

Var det ikke angstprovokerende? 
»Nej, for hvis man blev bange eller ikke 

havde noget at sige, så skulle man kæmpe sig 
igennem det«.

»Det var rart at være i en klasse med nogle, 
som havde det samme problem. Der var en 
større forståelse hos både elever og lærere. 
Hvis man lavede en fejl, så vidste de hvor-
for«, siger hun. 

Undervisningen løb fra klokken halv ni 
om morgenen til to om eftermiddagen, for-
tæller Natasha. »Bagefter kom der en, som 
hed Lars. Han var der i en time og fortalte 
om fem kompaspunkter: vedholdenhed, op-
timisme, integritet, ejerskab og respekt«. 

Hun har særligt hæftet sig ved to af punk-
terne. »Jeg bruger nok mest optimisme og 
vedholdenhed«.

Hvad betyder vedholdenhed?
»At man ikke skal give op, hvis man støder 

på et svært ord, men i stedet prøve igen el-
ler spørge en voksen. Det arbejder jeg på at 
bruge«. 

Er der noget, du ville ønske, at man tog med 
fra læsecampen og over i skolen?

»Der var et system med at række fingeren 
op, som fungerede godt«, synes Natascha. 
»Hvis man havde fingeren helt nede ved 
bordkanten, så viste man, at man slet ikke 
ville tages, og hvis man havde den halvt 
oppe, var det, fordi man troede, at man 
havde svaret, men ikke var helt sikker«.

Viktor holder fast i sine mål
»Jeg følte virkelig, at jeg havde fået så meget 
mod og selvtillid med dernedefra. Man havde 
lært så mange nye ting dernede, som man 
nu havde mulighed for at bruge i sin egen 
klasse. Det var virkelig fedt. Det var også 
godt at lære alle de nye hjælpeprogrammer 
på computeren at kende«. 

Da læsecampen sluttede, satte Viktor nog-
le mål for sig selv, blandt andet at markere 

mere i timerne. »Og så skulle jeg sørge for at 
læse derhjemme. Det er jeg blevet ved med 
at holde fast i«.

Er der noget, du ville ønske, at man tog 
med fra læsecampen og over i skolen?

»Jeg synes, at man godt kunne bruge pro-
grammet ’AppWriter’ i skolen«, siger Viktor 
om værktøjerne til læse- og skrivestøtte. 
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AF HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN  
FOTO MICHAEL DROST-HANSEN
 

»For mig er det spændende at arbejde sammen med en designer. Jeg har 
prøvet det flere gange, og det er fedt at få inspiration udefra. 

Vi har tidligere på innovationslinjen i 8. og 9. klasse arbejdet med 
design af T-shirts, men designeren Sanne Moth fra Spinderihallerne i 
Vejle fik hurtigt ideen med, at vi skulle lave sko i et større projekt, hvor 
eleverne både skulle producere og sælge deres produkt. 

Eleverne syntes, det var en god ide, at de både skulle designe og 
markedsføre deres egne sko, og det har været fedt at se dem brænde så 
meget for, at den her sko bare skulle være bedst mulig. 

De skulle designe 100 par sko, som skulle produceres i Portugal. Ele-
verne har arbejdet selvstændigt og været meget ivrige, når de arbejdede 
i deres grupper med at lave hjemmeside og design. De har løbet frem og 
tilbage for at få det hele til at klappe. 

At se det store engagement og motivationen hos eleverne er noget, 
der gør en lærer glad. 

Vi har arbejdet med designcirklen og markedsføring, hvor de bruger 
sociale medier som Facebook og Instagram, og de har udviklet navnet 
Orbiz. Nu er de meget spændte på, om de kan få solgt alle skoene. 

En af mine ideer med projektet var også, at det skulle være så virke-
lighedsnært som muligt, så via Fonden for Entreprenørskab har vi fået 
støtte på 25.000 kroner og et lignende beløb fra skolen. Det var fedt, da 
ledelsen blot gav ’go’, for det er jo ikke helt risikofrit, men vi tror på pro-
jektet. Jeg synes, det er spændende og autentisk, når der er en risiko. 

Designeren og jeg har for det meste stået på sidelinjen. Nu glæder vi 
os til at vise skoene ved et modeshow, vi skal deltage i til februar i Spin-
derihallerne. Det bliver sjovt, og jeg håber selvfølgelig, at alle skoene 
bliver solgt«. 
hah@folkeskolen.dk

»Vi designer sko 
og sælger dem« 

Henriette Heilmann ville 
gerne lave et autentisk og 
realistisk projekt i innova-
tion for de ældste elever. 
Det blev til produktion af 
skoen Orbiz, som nu er 
til salg på skoens hjem-
meside. 

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

Mød lærer Henriette 
Heilmann, som har haft 
elever i 8. og 9. klasse fra 
Englystskolen i Vejle på 
skolens innovationslinje.
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»Åh, man ryster jo i hele sin krop. Det er som et 
helt jordskælv«, udbryder Pelle fra børnehave
klassen på Tagensbo Skole i København. Den 
lille dreng har trukket bukserne op over knæene, 
og fødderne forsvinder i store vinterstøvler. Han 
har stadig fingervanter på, og hans knoklede, 
hvide drengeknæ kan slet ikke være stille. Hele 
kroppen er i bevægelse, i glæde over at han net
op har spillet sine første toner på en trompet. 

Børnehaveklassen og deres musiklærer, Ta
tjana Vadmand, er på besøg på Musikmuseet i 
København for at prøve undervisningsforløbet 
»Har du hørt min lyd?« Over tyve elever sidder 

TEKST  MARIA BECHER TRIER

FOTO VILLI GARDARSSON

Leg med lyd
Slå på trommen, blæs i trompeten, og fil på violinen. På Musikmuseet i København er der 
forløb for alle elever, og lærerne kan hente inspiration med hjem.

•  Musikmuseet er en afdeling af Nationalmuseet. Det 
har eksisteret siden 2014 og har til huse i det gamle 
radiohus i København sammen med Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium. 

•  Musikmuseet tilbyder undervisningsforløb til både 
indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervisningen 
tager udgangspunkt i elevernes sanseoplevelser, ud
forskning og aktive deltagelse. Der indgår altid musik, 
men der er også tværfaglige forløb med blandt andet 
dansk og religion. 

•  Undervisningen koster fra 500 kroner for en klasse. 
På hjemmesiden natmus.dk/museerne/musikmu
seet er der derudover en række undervisningsforløb, 
som lærere frit kan lade sig inspirere af. 

Om Musikmuseet

folkeskolen.dk/musik

tæt i slagtøjsrummet. Undervisnings og ud
viklingsansvarlig på museet Ulla Hahn Ranmar 
lægger laminerede piktogrammer på gulvet. En 
guitar, en fløjte, en xylofon og en tromme er sim
pelt afbildet på siderne. 

Først gennemgår hun instrumenternes fa
milier sammen med eleverne: trommer, blæse
instrumenter, strengeinstrumenter og slagtøj. 
Eleverne byder velvilligt ind med gode ideer til, 
hvilke instrumenter der hører til hvilke familier. 

Så spreder hun de laminerede sider ud over 
hele gulvet. Derefter stiller hun sig ved de store 
pauker og begynder at spille. Eleverne danser 
rundt i midten oven på de laminerede pikto
grammer. Når der er en pause i trommen, kom
mer der en enkelt strofe fra et andet instrument, 
og eleverne skal skynde sig hen og sætte foden 
på det rigtige billede. 
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I begyndelsen er det svært. Når trommen ly
der, skal man så stå på billedet af xylofonen, som 
symboliserer slagtøj? Eller skal man stå på bil
ledet af trommen? Der er tvivlende fødder. Men 
hurtigt finder eleverne rytmen, og fødderne flok
kes om de rigtige billeder.

Foddirigenten 
Bagefter opdeler Ulla Hahn Ranmar eleverne i 
grupper. »Tegn en seng foran jer«, instruerer hun. 
Alle tegner på gulvet med fingeren en usynlig 
firkant. »Det er den seng, jeres instrumenter 
skal ligge i, når I får dem om lidt. For de må kun 
spille, når det er deres tur til at spille«. 

Nogle får en ukulele, andre forskellige slags 
fløjter, en gruppe får små trommer med sam
menrullede aviser som bastante trommestikker. 
Den sidste gruppe får klokker, maracas og en 
xylofon.

»Det handler om at få instrumenterne i hæn
derne og få dem til at give lyde. Men det handler 
også om at få sat ord på. De har meget viden, 
når de kommer, men det er ikke altid, de ved, 
hvad det hedder. Eksempelvis strengene. Og de 
har brug for ordene, når de skal lære mere«, siger 
Ulla Hahn Ranmar. 

»Vi arbejder på tværs, for 
eksempel med engelsklæ
rerne«, siger tysklærer Nina 
Butzbach Andersen. Her 
har klassen gang i øvelsen 
»Körper«, hvor ører, skuldre 
og knæ skal i spil og udta
les på både tysk, engelsk 
og dansk.

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM MUSIK
På musiknetværket bliver 
der delt alt fra faglig viden 
og tips til erfaringer og hold-
ninger til faget. Her kan du 
sparre med de allerede 7.137 
tilmeldte lærere fra hele 
landet og få nyt om dit fag 
direkte i indbakken. 

folkeskolen.dk/musik

folkeskolen.dk/fag

Pelle får lyd i trompeten 
ved første blæs, mens Ulla 
Hahn Ranmar fra Musik
museet giver gode råd. 

Alternativ stopdans: Ele
verne danser hen over bil
lederne af instrumenter. 
Når lyden skifter, skal de 
sætte foden på det rigtige 
instrument. 

På gulvet bliver der nu spredt flere pikto
grammer ud. Nogle er store, andre er mindre. 
Ulla Hahn Ranmar tager skoene af og går ud på 
gulvet: »Nu går jeg rundt, og så dirigerer jeg med 
fødderne«, siger hun. 

Først står hun på et stort billede af guitaren, 
og eleverne med ukulele spiller alt, hvad de kan. 
Så står hun på en lille tromme, og eleverne med 
trommerne slår forsigtigt på skindet. Så står hun 
med en fod på en stor xylofon og med en fod på 
en lille fløjte, og eleverne spiller ivrigt med. Og de 
bliver endnu mere ivrige, da de én efter én får lov 
til at dirigere kammeraterne. 

Opgaver til skolen
På førstesalen får eleverne lov til at afprøve de
res nyerhvervede viden foran store glasmontrer 
med udstillede instrumenter. De elever, der ikke 
nåede at dirigere kammeraterne, bliver kaldt op 
og prøver at spille på rigtige instrumenter. 

Musiklærer på Tagensbo Skole Tatjana Vad
mand synes, at det er et godt forløb, eleverne får 
på Musikmuseet. 

»Vi har ikke alle de instrumenter på skolerne. 
Og her kan man prøve dem. Det er fedt, at de får 
noget viden om de forskellige instrumenter, og 
den første øvelse, hvor de dirigerer, den kan vi 
tage med hjem og bruge i skolen. Vi kan bygge 
videre på det«, siger hun og er allerede i gang 
med at tænke på, hvordan hun selv kan lave la
minerede billeder af instrumenterne, så metoden 
med musikfamilier også kan øves på skolen. 

Ulla Hahn Ranmar fortæller, at der på muse
ets hjemmeside er forløb, som lærerne kan arbej
de videre med hjemme på skolen – eksempelvis 
at bygge sit eget instrument. 

»Vi arbejder videre med det derhjemme. Ellers 
har de glemt det om en måned«, lover Tatjana 
Vadmand. Hun er imponeret over, hvor godt ele
verne klarede sig på instrumenterne.

»Alle ni, der var oppe at prøve, fik lyd på 
trompeten«, siger hun. 

Ulla Hahn Ranmar fortæller, at børn ofte klarer 
trompeten bedre end voksne. »Det var ikke sket, 
hvis det var voksne. De små er meget mere intui
tive. De går til det uden at tænke så meget«. 
mbt@folkeskolen.dk
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Jeg elsker virkelig guitaren som instrument. 
Jeg kan nærmest ikke tælle på tusind hæn
der, hvor mange gange jeg har siddet på en 
eller anden strand eller til en intimkoncert og 
spillet, til siruppen drev ned ad væggene (el
ler himlen). Men når det kommer til noget så 
lavpraktisk som musikundervisning, så ryger 
romantikken sig en tur. Guitaren mangler en 
dimension og en signalværdi i musiklokalet, 
som til hver en tid vil sende den til tælling.  

Gør som Jimi Hendrix: Brænd guitaren af!
Med klaveret kan man præsentere de mu
sikalske ideer lag for lag, motiv for motiv, og 
med en stor chance for, at det altid stemmer. 
Den dynamiske spændvidde er også meget 
større, og med sin overtonerigdom fylder den 
musiklokalet i langt højere grad. Guitaren er 
god som supplement, hvis man skal skabe 
intimitet og nærvær, da man ikke er afskær
met i samme grad som bag et klaver. Men jeg 
kommer lynhurtigt til at savne den klarhed, 
børnene synger med, når de akkompagneres 
af tangenterne.  

Musik på menuen
Det kan godt være, at guitaren kommer til sin 
ret omkring lejrbålet, men i musiklokalet er 
det et utaknemmeligt stykke legetøj, og som 
pædagogisk redskab, auditivt som visuelt, 
kommer guitaren altid til kort. Alle disse linjer, 

Klaverbokseren vinder på  
knockout i første runde

DAVID KOSTELJANETZ
INDLÆG PÅ BLOGGEN: 
FOLKESKOLENS  
MUSIKRÅDGIVER
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vertikale som horisontale, giver ingen mening for 
børnene. Måske det ergonomiske tiltag kaldet 
sorte og hvide tangenter på klaviaturet af og til 
kan narre eller forvirre, men i det store hele ser
verer klaveret musikken på et sølvfad. Værsgo 
og spis!

Guitaren mangler  
en dimension og  
en signalværdi i  
musiklokalet, som  
til hver en tid  
vil sende den til  
tælling. 
David Kosteljanetz
Musikrådgiver

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes begravelsesforsik-
ringer på op til 25.000 kr. Når man 
er fyldt 70 år, ophører præmiebe-
talingen.

Som medlem af DLB vil du sikre di-
ne nærmeste en økonomisk hjælp 
til dækning af de store udgifter, 
der altid vil være i forbindelse med 
død og begravelse. – De mange 
henvendelser, vi får fra pårørende 
til afdøde lærere, vidner om, at der 
fortsat er et meget stort behov for 
at få udbetalt begravelseshjælp.  
– Vi vil derfor anbefale dig at blive 
medlem af begravelseskassen.

I 2017 blev der for 25 afdøde 
medlemmer udbetalt en begravel-
seshjælp på 315.610,00 kr. – heraf 
bonus 144.610,00 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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n Motion/bevægelse, idræt

En skole i bevægelse – Læring, trivsel og sundhed 

Inspiration til  
bevægelse i skolen
 
En bog, som har potentiale til at blive en 
grundbog for folkeskolens ansatte og på  
læreruddannelsen.

•  Anette Schulz, Jesper von Seelen 
•  349,95 kroner
•  332 sider
•  Akademisk Forlag

Klar til afgang
2018 er lige begyndt, og det betyder, 
at afgangsprøverne er lige om hjørnet. 
Så måske er det nu, du skal have fat i 
»Elev-info«, »Forældre-info« og »Læ-
rer-info«. Sidstnævnte indeholder den 
gældende prøvebekendtgørelse, proce-
duremæssige retningslinjer, prøver i de 
enkelte fag, oversigt over de relevante 
bekendtgørelser og tidsplan. Med udde-
ling af »Elev-info« til alle elever, der går 
til prøve, har skolen opfyldt sin informa-
tionspligt i henhold til prøvebekendtgø-
relsen om prøvernes rammer og indhold.

 

»Bogen er 
opbygget, så 
den forklarer 
multimodal-
begrebet og 
mediering 
gundigt i ge-
nerelle termer 
først for så 
dernæst at 
give konkrete 
eksempler fra 
konkrete tek-
ster. Der er in-
tet at udsætte 
på bogens 
grundighed og 
formidling«.
Alice Nørlem i sin 
anmeldelse af  
»Multimodal tekst-
kompetence«. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk.

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

En uge med  
kropsbevidsthed
Du kan stadig tilmelde dig Uge Sex 
2018. Årets tema, #Krop, stiller skarpt 
på kropsnormer, kropsglæde og krops-
bevidsthed. Hvis børn og unge har det 
godt med deres krop, har de et bedre 
selvværd. De er gladere for at gå i skole, 
og de er mindre ensomme. 

Publikationerne udgives på forla-
get Dafolo. Se priser med mere på 
Dafolo.dk.

Tre nye læringsforløb om årets 
tema ligger nu klar inde på under-
viserportal.dk/grundskole, hvor du 
også kan tilmelde din klasse. 

○ ANMELDT AF: JENS GIEHM MIKKELSEN

Antologien »En skole i bevægelse« arbejder med en klar vinkel, der sætter fo-
kus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger med vægt på arbejdet med 
45 minutters bevægelse dagligt og med udvikling af praktiske, pædagogiske 
og didaktiske udfordringer i skolens hverdag. Den er velskrevet, og de enkelte 
afsnit skaber god forståelse og sammenhæng.

Det er helt tydeligt, at forfatterne er en række fagpersoner, som sætter et 
sikkert fagligt niveau på indholdsområderne. Der er et specielt idrætsfagligt 
fokus i afsnittene »Deltagelse som forudsætning for læring, trivsel og sund-
hed«, »Bevægelse i skolen – hvad ved vi?«, »Nyt idrætsfag – nye idrætslæ-
rere?« og »Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen«.

Bogens mål er en god skolehverdag, og et fagligt fokus på sundhed, trivsel 
og læring er netop ligningen, der måske kan få det til at lykkes. »En skole i be-
vægelse« giver et godt billede af de praktiske, faglige og didaktiske udfordrin-
ger, vi står med. Bogens 16 afsnit giver en fin faglig sammenhæng og bærer 
på faglig indsigt og fagligt overblik, og den giver en fin indgang til dannelsen 
gennem et positivt læringsmiljø.

Anbefales varmt til lærerstuderende og til lærer-
nes fagbibliotek på den enkelte folkeskole. 
Bogen kan anvendes af idræts-
lærere og af skolens lærere 
generelt. 
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A N M E L D E L S E R

Grundig bog om  
didaktik i danskfaget

○  ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM 

Man skal lede grundigt i folkedybet, hvis man skal finde en 
stemme, som vil hævde, at danskfaget er ligegyldigt. At 
mene, at danskfaget er vigtigt, er formodentlig mere udbredt 
end kærligheden til stegt flæsk, og det siger ikke så lidt.
Det står straks sløjere til med enigheden, hvis man i stedet 
ønsker at undersøge, hvad det vigtigste indhold i danskfaget 
er. Er det læsefærdighederne, evnen til at udtrykke sig fyndigt 
i skrift og tale, er det kendskabet til kulturen, er det de analy-
tiske færdigheder og den kritiske sans?

Selv ikke blandt dansklærere kan man være sikker på 
at finde konsensus om fagets indhold. Der er nok af fyrige 
kæpheste at vælge imellem. Så når Ellen Krogh, Nikolaj Elf, 
Tina Høegh og Helle Rørbech skriver en bog med den befri-
ende enkle titel »Fagdidaktik i dansk«, må man forvente, at 
der i bogen kan forekomme indhold, som ikke umiddelbart 
taler til den formodet interesserede læser. Ligeledes må man 
forvente, at der er noget for enhver dedikeret dansklærer. 
»Fagdidaktik i dansk« lever op til forventningerne.

Bøgerne i didaktikserien fra forlaget Frydenlund præ-
senterer sig i grønne, seriøse klæder som små, tunge input 
i didaktikovervejelserne. »Fagdidaktik i dansk« præsenterer 
sit sigte på følgende måde: »Bogens ambition er at ind-
kredse og beskrive danskfagets didaktik som en samlende 
konstruktion af ’gøren og genstand’ i danskfaget. Som fag-
konstruktion har danskfaget gennem sin lange historie med 
stor plasticitet reflekteret, indoptaget og medformet uddan-
nelsespolitiske, institutionelle, faglige, didaktiske, kulturelle 

og teknologiske udviklinger uden at tabe sin institutionelle 
grundidentitet som dansk på tværs og på langs af uddan-
nelserne. Det er denne grundidentitet og dens didaktiske 
begrundelser, vi vil give et bud på i denne bog«.

Bogen er opdelt i fem kapitler: »Danskfagets didaktik«, 
»Litteratur og kultur i danskfaget«, »Skriftlighed og skrivedi-
daktik i dansk«, »Mundtlighed og mundtlige tekster i danskfa-
get« og »Medier, tekst og tegn i dansk«. Bogen kommer såle-
des godt rundt om nogle af danskfagets elementer. Indholdet i 
bogen tager udgangspunkt i forskellige forskningsprojekter og 
giver caseeksempler, hvor den beskrevne didaktik anvendes.

Samtidig understreger bogen, at stadig kommunikation 
om og refleksion over fagets didaktik er væsentlige elemen-
ter i dansklærerens arbejde. Hvis vi skal kvalificere elevernes 
konsumtion og produktion af tekster, er det absolut nød-
vendigt med en vedvarende refleksion over og undersøgelse 
af vores egen og andres praksis. Derfor er det kærkomment 
med et input til de didaktiske overvejelser.

Til gengæld giver bogen kun ganske få konkrete tips til 
undervisningen. De bearbejdede cases bidrager først og 
fremmest som grundlag for en diskussion af didaktikken.

Bogen er nok undseelig og overskuelig ved første blik – 
knap 200 sider – men det kræver en vis dedikation at læse 
den. Den har ingen intentioner om at popularisere forsk-
ningssproget og er overordentlig grundig og detaljeret. Sine 
steder var jeg højligt begejstret og følte mig stærkt inspi-
reret, andre steder var bogen insisterende nørdet i en grad, 
som ikke bidrager til inspirationen til det daglige arbejde 
som dansklærer. 

n Dansk 

Fagdidaktik i dansk 

•  Ellen Krogh, Nikolaj Elf, Tina 
Høegh, Helle Rørbech

•  249 kroner
•  196 sider 
•  Frydenlund

Bogen er for aficionadoer. Den kræver refleksion og dedikation, fordi den stædigt hævder, at 
det er nødvendigt for den gode undervisning – og det er jo vanskeligt at være uenig i.
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Sådan samarbejder du 
med curlingforældrene

n Skole-hjem-samarbejde Markante forældre

•  Rikke Yde Tordrup
•  279 kroner
•  162 sider
•  Dansk Psykologisk ForlagBogen er vigtig og anvendelig. Alle lærere, pædagoger 

og skoleledere burde læse den. NU!

○  ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»Markante forældre« landede på mit bord lige 
før jul. Den har en sjov tegning på forsiden, og 
titlen appellerede til min nysgerrighed og gav 
mig en (forbudt – det vidste jeg godt) følelse 
af indforståethed. Jeg kender dem godt, de 
markante forældre, og nu glædede jeg mig til at 
læse om dem.

Bogen indledes med et forord, der i første 
person flertal beskriver de markante forældre:

»Vi ringer til vores barns klasselærer, når 
vores Filippa ikke har fået den rolle i teater-
stykket, hun syntes tilkom hende, eller hvis hun 
har fået plads ved siden af en klassekammerat, 
hun ikke ønsker at sidde sammen med ... Vi un-
dersøger gerne dagplejemorens køkkengrej og 
tallerkener for ftalater og andre hormonforstyr-
rende stoffer … Vi skyr ingen midler og finder os 
ikke i noget … Mange professionelle er bange 
for os og med god grund! … Vi er de markante 
forældre, og vores magt er stor«.

Sjovt – sådan lidt selvironisk, tænkte jeg … 
Derefter fortsætter bogen med sin indledning, 
hvor Rikke Yde Tordrup beskriver, hvordan em-
net – de markante forældre – i hendes version 
kan være yderst kontroversielt. I begyndelsen 
vækker beskrivelsen af Tordrups oplevelser 
med udvandrende foredragstilhørere medfø-
lelse, men allerede her kan jeg mærke provoka-
tionen vokse i mig. For det viser sig, at nok er 
Rikke Yde Tordrup psykolog, men hun er også – 
endda selverkendt – markant forælder.

»Markante forældre« er således ikke en bog 
til professionelle om de frygtede markante for-
ældre, men en bog, der viser vejen frem i sam-
arbejdet mellem institutioner (primært skoler) 
og markante forældre uden at tage klart parti 
for de professionelle. Det er ikke helt let at 
håndtere.

Ikke at jeg ikke deler Tordrups opfattelse 
af, at der er masser af resurser at hente hos 
de markante forældre, men åh, hvor kan det 

være hårdt at samarbejde, ikke at gå i forsvar, 
ikke at tie, men at svare. Samarbejdet er nød-
vendigt, men kunne vi ikke få lidt mere respekt 
for, at det kan være urimeligt slemt med de der 
markante forældre. Selvfølgelig især fordi Tor-
drup har ret i, at vi skal samarbejde:

Hver gang et samarbejde mellem forældre 
og professionelle bryder sammen, kommer et 
barn i klemme. Hver gang forældre taler grimt 
om de professionelle, der skal støtte deres 
barns udvikling, kommer barnet i en loyalitets-
konflikt. Og hver gang et barn mærker, at de 

professionelle ikke anerkender barnet selv eller 
barnets forældre, får barnet svært ved at finde 
tryghed til at trives. Derfor er det så vigtigt at 
bygge broer af forståelse mellem professionelle 
og forældre, så barnet kan gå trygt frem og til-
bage på dem hver eneste dag.

Heldigvis viser Tordrup en vej gennem sam-
arbejdet. Vejen væk fra det, hun kalder sko-
leshaming og forældreshaming. Vi skal mødes 
i samarbejde – ikke shame hinanden. Med 
Daniel Sterns udviklingspsykologi i hånden gi-
ver hun et bud på, hvordan de professionelles 
professionalisme kan komme i spil. Kunsten er 
at se forældrenes gode intention, møde dem og 
vise dem, at skolens dispositioner er baseret på 
faglige videnbaserede valg. Her kan Sterns ud-
viklingsteori hjælpe forståelsen på vej.

Tordrup har interviewet en lang række 
fagpersoner, hvis historier danner en meget 
genkendelig referenceramme for bogen. Der er 
gode eksempler på de svære situationer og på 
den gode håndtering af samarbejdet.

»Markante forældre« understreger også 
vigtigheden af mødeledelse og konflikthåndte-
ring, men fokus er på det daglige samarbejde. 
Bogens lille kapitel om mødeledelse er ikke 
tilstrækkeligt, men det understreger, at træ-
ning i mødeledelse og pressehåndtering også 

er vigtigt. Det er provokerende, hvorfor kan vi 
ikke bare drive skole og undervise? Svaret 
er ligetil: Det kan vi ikke, for forældrene er 
markante, engagerede og resursestærke. Vi 
skal altså lære at samarbejde, og hvordan 
vi bringer professionalismen i spil i samar-
bejdet.

»Markante forældre« er en vigtig bog. 
Det er altafgørende, at vi samarbejder om 
børnenes trivsel og læring. Og det er de 
professionelle, der har ansvaret for samar-

bejdet. 
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 Lærerstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 03: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 12
Nummer 04: Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 12
Nummer 05: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN
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UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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mindeord

Line Jensen
7. december 2017 var en 
sorgens dag, da vi kunne 
fortælle 8. Lehmann, at 
deres basislærer Line 
Jensen var afgået ved 
døden.
Line blev ramt af kræft-
sygdom for halvandet år 
siden – og det blev en 
lang kamp med op- og 

nedture. Håb og nederlag. 
Gennem hele forløbet var 
hun klar over, hvad syg-
dommen kunne medføre, 
men hun nægtede at lade 
den tage magten over 
hende, før det ikke kunne 
være anderledes.
Nu må vi så alle leve med 
bevidstheden om, at 
Line ikke kommer tilbage 
blandt os på Ørestad 
Skole; og en meget dygtig 
og afholdt kollegas stol 
kommer til at stå tom.
Du var en inspiration for 

elever og kolleger, og du 
var så sej, Line! 
Vores tanker går til Lines 
familie – ikke mindst hen-
des lille søn.
Æret være Lines minde.

På vegne af Lines  
kolleger i udskolingen  

– »Forskerne«  
– på Ørestad Skole

Flemming Dahlqvist, 
souschef

ØU – Efterskolen for det kreative og kunstneriske
Forstander

Østhimmerlands Ungdomsskole   -   Skolevej 10   -   9574 Bælum   -   www.oeu.dk  

Østhimmerlands Ungdomsskole søger en forstander pr. 1. august 2018.  

Vi er en stærkt værdibåret, grundtvigsk efterskole, med vægt på det 
kunstneriske og skabende. Vi fokuserer på livsglæden, på det skabende og 
legende i os alle. 

Det er vigtigt for os, at vores hverdag foregår i et hjemligt miljø for 
eleverne med et forpligtende fællesskab og plads til forskellighed. Samtidig 
hviler samværet i det daglige på stærke traditioner, hvor ligeværd, gensidig 
tillid og frihed under ansvar er helt naturligt centrale værdier. Et markant 
omdrejningspunkt for os er vores ambitiøse og originalt skabende linjefag. 

Som forstander på ØU er det vigtigt at brænde for noget - og være nysger-
rig på samfundet, den gode historie og det skabende. Samtidig er det af stor 
betydning for os, at forstanderen har en pædagogisk baggrund, og at han/
hun har en god portion økonomisk indsigt plus det store overblik over det 
praktiske. 

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
Lønindplacering vil ske i intervallet kr. 444.998 - kr. 521.660 årligt. Der er 
forstanderbolig til stillingen. 

Ansøgning sendes pr. e.mail til skolens e.mail: oeu@oeu.dk senest onsdag 
den 21. februar 2018. 

Første samtalerunde finder sted søndag den 11. marts 2018.  

Det er vigtigt, at du tjekker vores ansøger-service på: 
www.oeu.dk/forstanderstilling, før du sender os din ansøgning.   

 www.hillerod.dk

HILLERØD KOMMUNE  

Læs mere og søg stillingen på www.hillerod.dk 

Kompetencecentret, en del af Grønnevang Skole i Hillerød Kom-
mune, søger lærere med specialpædagogisk efteruddannelse, viden 
og erfaring til både de yngste og de ældste elever i specialklasse- 
rækkerne.

Vi søger lærere, der kan varetage undervisning primært i 
tale-læse-sprogklasserne i flere fag og i specialpædagogiske 
indsats- og fokusområder inden for fagene og med lyst til og 
interesse for at indgå i vejledningsforløb med kolleger.

Frist: 29. januar 2018 kl. 8.00.

SPECIALLÆRERE 
til Kompetencecentret Grønnevang Skole

 Lederstillinger 

152169 p50-57_FS0218_Lukkestof.indd   50 22/01/18   13.42



F O L K E S K O L E N  /  0 2  /  2 0 1 8  /  51 

Kort før jul besluttede regeringen og Dansk 
Folkeparti, at det i januar 2018 skal være 
muligt skattefrit at få udbetalt de penge, man 
har indbetalt til efterløn. I 2012 havde man 
samme mulighed. Der fik man den dog, fordi 
der blev gennemført ændringer i efterlønnen. 
Det bliver der ikke i denne omgang.

I Lærernes a-kasse råder man de cirka 
25.000 medlemmer, der har mulighed for 
at få den skattefri udbetaling, til grundigt at 
undersøge, hvilken effekt det vil have på øko-
nomien på længere sigt.

»Både alder, sted i arbejdslivet og pensio-
ner spiller en rolle«, forklarer Rune Thorup, 
vicesekretariatschef i Lærernes a-kasse, og 
opfordrer til, at man anvender følgende tom-
melfingerregel:

»Hvis man har indbetalt i få år, er der ty-
pisk ikke den store skattefri gevinst at hente, 
hvorfor det vil være en god ide at lade pen-
gene stå og fortsætte indbetalingen, til man 
har et mere sikkert overblik over, hvordan 
ens pension kommer til at se ud«.

»Har man derimod indbetalt til efterløn i 
mange år, har man allerede en gang vurderet 
mere konkret, hvorfor man fortsat er i ord-
ningen, og hvad man kan gå glip af senere, 
hvis man forlader den«.

Farvel til efterlønsordningen
Hvis man vælger at få udbetalt sine efter-
lønsbidrag, siger man samtidig farvel til 
muligheden for at gå på efterløn, ligesom 
man afskriver sig særlige muligheder for at få 
et seniorjob, hvis man har opbrugt retten til 
dagpenge, nogle år før efterlønsalderen.

»Tidligere undersøgelser har peget på, at 
mange lærere har haft gavn af ordningen, 
hvis de nogle år før pensionsalderen har haft 
problemer med stress og arbejdsmiljø. Ellers 
vil det være et spørgsmål om, hvorvidt man 

kan blive godkendt til førtidspension«, siger 
Rune Thorup.

Endelig kan man ende med at miste 
penge på længere sigt, hvis man vælger den 
skattefri udbetaling nu, da gevinsten ved 
eventuelle skattefrie præmieportioner ved 
arbejde frem mod pensionsalderen er større 

end det indbetalte efterlønsbidrag, 
som man får udbetalt.

»Derfor råder Lærernes a-kasse 
dig til at fortsætte indbetalingen til 
efterlønsordningen, hvis du kan se, 
at det samlet set er økonomisk fornuf-
tigt«, slutter Rune Thorup.

Lærernes a-kasse sender informa-
tion ud til alle berørte medlemmer om, 
hvordan man bedst muligt tjekker sine 
efterløns- og pensionsoplysninger. Cirka 
25.000 medlemmer af Lærernes a-kasse 
er med i efterlønsordningen, og cirka 
14.000 af dem har mindre end ti år, til 
de kan gå på efterløn. A-kassen for-
venter, at få af dem vil benytte 
tilbuddet, da de allerede 
gjorde overvejelserne i 

2012. Beskæftigelsesministeriet forventer, at 
cirka 14 procent af alle, der har muligheden, 
vil gå efter udbetalingen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

A-kassen: Overvej, om du vil 
have din efterløn udbetalt
Ligesom i 2012 har mange tusinde lærere nu mulighed for at få indbetalte bidrag til efterlønnen udbetalt 
skattefrit. Gør dig klart, hvad der bedst kan betale sig på lang sigt, lyder rådet fra Lærernes a-kasse.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Løn
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Vi forventer, at du har følgende kompetencer
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelses-
 erfaring
• Pædagogisk og organisatorisk indsigt, der kan bidrage ti l
 pædagogisk udvikling på skolen
• Strategiske og visionære kompetencer, som kan bidrage ti l
  at udvikle skolens profi l
• Administrati ve evner og økonomisk sans

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige 
egenskaber
• Gode analyti ske evner og god ti l at skabe overblik
• Være faglig og pædagogisk inspirator, give sparring og
 feed-back 
• Være en synlig leder for medarbejderne, elever og
 forældre og en god kommunikator
• Fornemmelse for hvornår der skal medinddrages, lytt es,
  udfordres, delegeres og følges op
• Gode samarbejdsevner i forhold ti l alle ansatt e, viceafde-
 lingsinspektør, forældre, elever og bestyrelse
• Gå-på-mod og robusthed ti l at træff e de nødvendige
 beslutninger 

N. Zahles Gymnasieskole er grundlagt i 1851 og består af en 
gymnasieafdeling med ca. 400 elever, en grundskole med 670 
elever, en SFO med 180 børn og en afdeling på Det Kongelige 
Teater, Læseskolen, med 115 elever. Skolen er en del af N. 
Zahles Skole, som består af Gymnasieskolen og Seminariesko-
len. Afdelingsinspektøren indgår i et tæt samarbejde med 
rektor om skolens overordnede ledelse og har selvstændigt 
ledelsesansvar for grundskolen. 

Afdelingsinspektøren er nærmeste leder for lederen af SFO og 
afdelingslederen på Læseskolen og skal være indsti llet på at 
udvikle samarbejdet med gymnasiet og Seminarieskolen.

Skolen bygger på et kristent værdigrundlag, og ifølge skolens 
fundats skal skolen udvikle sig i overensstemmelse med en-
hver ti ds behov. N. Zahles Gymnasieskole er en skole med 
fagligt dygti ge elever, en erfaren og engageret medarbej-
derstab og et godt arbejdsmiljø. Skolen er kendt for sit høje 
faglige niveau, det alment dannende og for at have fokus på 
den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Vi lægger 
vægt på nærhed, tryghed, ti llid og rummelighed, og der er et 
velfungerende samarbejde mellem elever, forældre, lærere og 
ledelse baseret på dialog og gensidig respekt

Løn og ansætt elsesvilkår
Løn og ansætt elsesforhold fastsætt es i henhold ti l gældende 
overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Der ti llægges personligt vederlag og resultatløn eft er aft ale.

Vil du vide mere
Du er velkommen ti l at kontakte rektor Anne Birgitt e Klange 
på telefon 33 69 79 10 eller viceafdelingsinspektør Lis Ingerslev 
på telefon 33 69 79 16.

Ansøgningsfristen er den 9.2 kl. 12.00. Ansøgning og rele-
vante bilag fremsendes elektronisk ti l sekretær Anett  Dyrevig 
på e-mail ad@adm.zahle.dk. Ansætt elsessamtaler afh oldes 
den 22.2 og 26.2 2018.

Vi søger en leder, der kan føre skolens positi ve udvikling videre. De sidste fi re år er der bl.a. blevet arbejdet med at 
etablere en fælles forståelse af skolens kerneopgave gennem en lokal forståelse af Lov 409 og udvikling af faggruppe- 
og klasselærersamarbejdet. Det har medført mange nye indsatser, og der ligger en vigti g ledelsesopgave i at forankre 
dett e arbejde. Sti llingen ønskes besat d. 1.4.2018.

AFDELINGSINSPEKTØR TIL N. ZAHLES GYMNASIESKOLE 

 Lederstillinger 

Følg med og deltag i debatten på
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Capital of Children’s Office søger en læreruddannet programleder, der har stor 
erfaring med og enorm lyst til at samskabe med børn og unge. Vi er nemlig meget 
inspireret af den yngste generation. Du skal arbejde strategisk, tværfagligt– og en 
lille smule barnligt.

Se capitalofchildren.com for yderligere info.

Her gør det ikke 
noget, at du er 
lidt barnlig

 Øvrige job 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Skolen ved Skoven, 3400 Hillerød

Engageret viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 28. jan. 2018

Kvik-nr. 54308523

Aarhus Kommune, Børn og Unge, 8260 Viby J

To sektionsledere til Aarhus Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 29. jan. 2018

Kvik-nr. 54424266

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Afdelingsinspektør til N. Zahles Gymnasieskole

§ Ansøgningsfristen er den 09. feb. 2018

Kvik-nr. 54480102

Haderslev Kommune, 6100 Haderslev

Børn og Unge-chef til Haderslev Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 05. feb. 2018

Kvik-nr. 54775165

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

Forstander til ØU

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2018

Kvik-nr. 54789024

A.P. Møller Skolen, D-24837 Slesvig

A.P. Møller Skolen søger viceafdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 05. feb. 2018

Kvik-nr. 54831812

Duborg-Skolen, DE-24939 Flensburg

Viceafdelingsleder til Duborg-Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 05. feb. 2018

Kvik-nr. 54831892

Stillinge Skole, 4200 Slagelse

Lærer til Stillinge Skole – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 28. jan. 2018

Kvik-nr. 53995786

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

AKT-lærer i overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 29. jan. 2018

Kvik-nr. 54051198

Sankt Petri Skole, 1451 København K

Udskolingslærer med fysik/kemi/geografi

§ Ansøgningsfristen er den 26. jan. 2018

Kvik-nr. 54354387

Fjordlandsskolen, afd. Skibby, 4050 Skibby

Engageret dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2018

Kvik-nr. 54429671

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Engageret lærer med inklusionskompetencer

§ Ansøgningsfristen er den 29. jan. 2018

Kvik-nr. 54561767

Søndervangskolen, 8450 Hammel

Søndervangskolen i Hammel søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 02. feb. 2018

Kvik-nr. 54411493

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Engageret lærer søges til velfungerende team

§ Ansøgningsfristen er den 11. feb. 2018

Kvik-nr. 54737440

Sydskolen, 4540 Fårevejle

Lærere til Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2018

Kvik-nr. 54775303

Distriktsskole Ølstykke, afd. Toftehøjskolen, 3650 Ølstykke

Lærere til fast stilling og barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 29. jan. 2018

Kvik-nr. 54775523
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Feriehus nær 
Mariannelund i Småland
Komfortabelt og rum-
meligt feriehus på 108 
kvm nær Astrid Lind-
grens Verden. Perfekt 
udgangspunkt for ture
Telefon: 25212812 
www.vallnas.dk

Sydsp. Andalusien. 
Udsigt over Middelhavet.
Nyrenoveret byhus i 
Gualchos - 3 etager. 
m. patio og 2 terrasser. 
125 m2.
Telefon: 23428367 
www.gualchoshus.dk

Fugletræk i Nationalpark 
Vadehavet
Lej renoveret marskgård 
fra 1738 beliggende 
midt i Nationalparken. 
Ro, fred og unikke na-
turoplevelser.
Telefon: 25305891/21416151 
www.marskgaard.dk

Athen – ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) 
med panoramaudsigt 
over Akropolis. 88 kvm - 
fra 5 dg. Se fotos!
Telefon: 21696357 
www.athen4u.dk

Tilbring ferien 
i Fyrpasserens 
Villa  Skagen.
Smukt renoveret hus 
med 2 separate lejlighe-
der. Centralt beliggende 
tæt på Det hvide Fyr. 
300 m til stranden.
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Málaga, Rincón
Hyggeligt hus. Wifi. Ter-
rasse og have. Udsigt 
over Middelhavet. 600 
m til stranden. Auten-
tisk spansk stemning.
Telefon: 27522601 
www.salidadelsol.dk

Sommerhus - 
Vesterø - Læsø
Kom til Læsø uden for 
højsæsonen, hvor fær-
gepriserne er meget lave 
og den afvekslende na-
tur er meget smuk.
Telefon: 40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

Skøn feribolig 50 
km. syd for Rom.
Unik herskabslejlighed 
med plads til 6 personer 
og fantastisk panorama-
udsigt. Tog til Rom fra 
nabobyen.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2 i nærheden af 
Bagenkop. Udsigt over 
det fredede Klise Nor.
Telefon: 30291751 / 62561841 
www.vesteregn.dk

Byhus  i Andalusien
Lille charmerende byhus 
til leje i Gualchos. Huset 
er i 3 etager. Dejlig ter-
rasse med masser af sol. 
Internet ...
Telefon: 21754774

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
lys 2. vær. lejlighed  i ro-
ligt kvarter, central i fht. 
metro og søerne udlejes 
til 2 personer. 3000 kr 
pr. uge
Telefon: 21757146

Rækkehus i Spanien
10 km syd for Alicante, 
60 m2, 10 m til fælles 
swimmingpool, 1,5 km 
til pragtfuld badestrand.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Ferie i stråtækt gård 
på Nyord ved Møn
Smuk gård midt i den 
idylliske Nyord By udle-
jes som feriebolig. Der 
er plads til 10 personer. 
Pris fra 3300 kr.
Telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

Hyggeligt hus i 
sydspansk bjergby
Skøn tagterrasse med 
flot udsigt over bjergene, 
2 soveværelser, gode 
spisesteder, national-
park, golf, internet.
Telefon: 40371994 
www.udlejning-sydspanien.dk

Syd for Barcelona i 
hasselnøddebjergene
Herskabsvilla 4-13 pers. 
Fin have med svøm-
mepøl & legefaciliteter 
i bjerglandsby tæt ved 
strand, vin & cykelom-
råde.
Telefon: 0034678866588 
www.CasaArgentera.com

Lejlighed i Berlin 
Prenzlauer Berg
2 værelses lejlighed med 
altan til 4 pers. udlejes. 
Der er endvidere trådløst 
internet adgang. Ring 
25671484
Telefon: 25671484 
sites.google.com/site/berlin-
prenzlauerberg/

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Skønt hus 6-8 pers. 
med opvaskemaskine. 
Roligt beliggende med 
gåafstand til svm.hal, 
legeplads, golf, fiskesø 
mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Lille Valbygård Skole, 4200 Slagelse

Lærer søges til Lille Valbygård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2018

Kvik-nr. 54774935

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Speciallærere til Kompetencecentret

§ Ansøgningsfristen er den 29. jan. 2018

Kvik-nr. 54832386

Vestforbrænding, 2600 Glostrup

Formidlings- og udviklingskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2018

Kvik-nr. 54119361

Instituttet for Blinde og Svagsynede, 2900 Hellerup

IKT-konsulent til IBOS

§ Ansøgningsfristen er den 26. jan. 2018

Kvik-nr. 54546050

Capital of Children Office A/S, 7190 Billund

Læreruddannet programleder

§ Ansøgningsfristen er den 02. feb. 2018

Kvik-nr. 54789971

Gå ind på lærerjob.dk, indtast kvik-nummeret 
 og læs hele annoncen
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rubrikannoncer

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

Lejrskole 
med masser af idræt

2 idrætshaller, boldbaner, svømmehal og meget andet

jammerbugt@idraetscenter.dk · idrætscenterjammerbugt.dk · 98211190

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

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.700/uge.

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

BERLIN FRA KR. 1.050,- PRAG FRA KR. 1.405,- BARCELONA FRA KR. 1.615,-

SKOLEREJSER MED 
INDHOLD

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

Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Tommy eller Lise, to af vores Berlin-eksperter.

Tommy Iversen

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

 Lise Sloth Pedersen

Priser fra kr. 698,-
BERLIN
SKOLEREJSER

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

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 3  23. januar 30. januar 8. februar
Folkeskolen nr. 4  6. februar 13. februar 22. februar
Folkeskolen nr. 5  20. februar 27. februar 8. marts
Folkeskolen nr. 6  6. marts 13. marts 22. marts

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

135. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 10: 

OK18: VEJEN TIL DIN NYE OVERENSKOMST

1
TRIVSELSTIME OM UGEN  

GIVER GLADERE BØRN  
OG LÆRERE

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  1 8

HJERNEFORSKER:

TEST  
GØR BØRN  

DUMME

Ny undersøgelse viser stigende  
tendens til forældrebetaling  

i folkeskolen.

BRUGER- 
BETALING 

BREDER SIG  
L Æ S  S I D E  1 2
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Tegning: Craig Stephens

FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 140

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

Det kan du gøre, for at 
eleverne ikke keder sig
➊  Vær lidt mindre kedelig.

➋  Kom nu, vær lidt sjov.

➌  Gør noget, de synes er ikke 
særligt kedeligt.

➍  Prøv noget … andet.

➎  Arh, men kan du ikke en sjov 
vittighed så?

➏  Mellemsjov?

➐  Trylle! Kan du trylle?

➑  Til julefrokosten var du da, 
hvad hedder det …

➒  Du gjorde det der underlige 
med maven?

➓  Glem det. Bare glem det.

TRIVSELSMÅLING I UNDERVISNINGSMINISTERIET AFSLØRER: 

Alt er 100 procent  
perfekt
En trivselsmåling blandt medarbej-
derne i Undervisningsministeriet 
viser, at samtlige ansatte er ikke 
blot »delvist enige«, men »helt eni-
ge« i, at alt er fuldkommen perfekt 
på arbejdspladsen. Det fornemme 
resultat af målingen, som også 
har rekordhøj besvarelsesprocent, 
gælder såvel det fysiske som det 
psykiske arbejdsmiljø. Den enkelte 
medarbejder oplever således endog 
meget stor tilfredshed i dagligda-
gen, hvor blandt andet graden af 
indflydelse, lydhørhed fra ledelsen 
og den enkeltes udviklingsmulig-
heder takseres til topkarakter. 

     Eksterne pedanter mener, at 
medarbejdertrivselsmålingens 
resultat bør ses i sammenhæng 

med, at undersøgelsen på en måde 
ikke rigtig er sådan, hvordan skal 
man sige det, anonym. 
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Et fællesskab, der  
betaler sig – især for dig

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.	

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Vidste du, at Lån & Spar er kundeejet? At vi faktisk er ejet af  
bl.a.	dig	og	de	andre	medlemmer	af	Danmarks	Lærerforening	 
–	og	mere	end	45	andre	organisationer?	Udover	at	være	en	solid	
bank	fra	1880,	er	vi	nemlig	også	en	bank	for	fællesskaber.	

5 % er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	rente	
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste 
rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

DLF_180108_5%-C_210x285.indd   1 08/01/2018   12.18
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Prøv Information 
gratis i en måned

Hvorfor har kommunerne 

så travlt med at hetze de 

erfarne lærere?

Man løser ikke 

folkeskolens problemer 

ved at lukke friskolerne

Big data i folkeskolerne 

er både nyttige 

og farlige

’Fremtidens folkeskole’ 

til debat – uden lærerne!

Det ensidige fokus  

på karakterer står for fald.  

Nu kommer karakterdannelsen 

i centrum

Få avisen gratis og følg debatten 
mit.information.dk/folkeskolen 
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