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SPECIALTEAM HJÆLPER MED INKLUSION

TIL “AMALS HEMMELIGHED”

Tanzania

LÆRERVEJLEDNING

1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt • 30 elevbøger • 2 lærervejledninger
Tematiske film fra DR og Danida • Masser af opgaver på app, på web og i klassen

PÅ OPDAGELSE I TANZANIA
Skalérbare forløb til tre fag. Spændende ny fortælling af Henrik Einspor. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Følger Forenklede Fælles Mål.

INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk
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Aydin Soeis far slog en mand  
ihjel, mens Aydin gik i Winnie Bergs  
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3.-6. KLASSE

Se mere på historie3-6.gyldendal.dk

HISTORIE3-6.GYLDENDAL.DK

En dynamisk, digital portal til 3.-6. klasse med 

komplette undervisningsforløb, skabt i overens-

stemmelse med intentionerne i forenklede Fælles 

Mål. Eleverne arbejder med originale kilder og 

kan skabe egne, historiefortolkende produkter.

■  Lærerdel med årsplaner, undervisningsvejledning og 

uddybning af læringsmål 

■  Spændende, historiefaglige aktiviteter med niveau-

tilpassede opgaver

■  Tydelige læringsmål og evalueringer til alle forløb

■  Illustrationer, tekster og kilder af høj kvalitet
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

At blive set, at blive anerkendt og møde tillid som en del af et fællesskab. Det er nog-
le af de helt afgørende ingredienser i et godt liv for alle – børn og voksne, elever og lærere. 

Det ved alle lærere, og det er en stor del af lærernes professionelle arbejde med en 
klasse. Ingen tvivl om, at man ikke kan overlade det såkaldte relationsarbejde til andre og 
så bare selv klare den faglige undervisning. 

Stemningen og følelsen i klassen, indstillingen til det faglige, fællesskabet eller manglen 
på samme, alt det kan ikke overvurderes, i forhold til hvordan eleverne klarer sig, også 
rent fagligt.

Som tiårige Aydin – der var vant til at klare sig ved at slås – fortæller om sit møde med 
en ny klasse, da han skiftede kommune:

»Der var tryghed i den klasse. Jeg har oplevet på egen krop, hvor stor forskel skolen og 
skolekultur gør. Det er afgørende for folks livschancer«.

Aydin er i dag sociolog og har skrevet en bog om sin barndom og opvækst med en vol-
delig far. Han fremhæver især en af sine lærere som afgørende for, at han klarede sig trods 
den hårde opvækst. 

Forleden talte han så med læreren igen efter 19 år. Han fortalte hende, hvordan han 
altid havde følt, at hun havde troet på ham, selv om de ikke direkte talte om hans proble-
mer. Hendes tillid og stemningen i klassen af, at det var godt at lære noget, var med til at 
skubbe ham i den rigtige retning. 

Det er en klassisk historie. Man ved aldrig, hvornår man bliver netop den lærer, som 
giver en elev modet til at vælge noget andet end det, der ligger ligefor. Mange lærere har 
prøvet det, og det er den slags oplevelser, der er med til at gøre arbejdet som lærer dybt 
meningsfuldt.

Det er også svært, hvis man godt kan se behovet for lidt ekstra opmærksomhed på en 
bestemt elev, men ikke kan skaffe tid og mulighed for at få det til at lykkes. Eller simpelt-
hen ikke kan se, hvad der er at gøre.

I Hvidovre har kommunen valgt at prioritere at have et såkaldt »udgående special-
team«, som to dage om ugen er ude på skolerne og hjælpe de lærere, som beder om hjælp 
til inklusion.

Teamet arbejder med hele klassen – og ikke mindst elevernes relationer til hinanden. 
Det er en afgørende forudsætning for at få inkluderet så mange som muligt, siger de. Sam-
tidig med at de understreger, at det jo ikke altid kan lykkes.

»De bløde værdier er jo i virkeligheden de benhårde. Det er 
dér, børnene bliver udskilt, hvis de ikke kan begå sig«, siger 
en fra teamet.

Når man læser historien om, hvordan Jonas gik 
fra at være det sorte får i klassen og en daglig 
sten i skoen for læreren til at være med 
i fællesskabet, sidder man og nikker. 
Det er ikke en mirakelkur, men der 
er ingen tvivl om, at både Jonas og 
hans lærer er glade. 
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stemmelse med intentionerne i forenklede Fælles 

Mål. Eleverne arbejder med originale kilder og 

kan skabe egne, historiefortolkende produkter.

■  Lærerdel med årsplaner, undervisningsvejledning og 

uddybning af læringsmål 
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tilpassede opgaver
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Læringsplatforme
 
»MinUddannelse er en 
kasse med rum til forløb, 
mål og evaluering og en 
send/modtag-funktion. 
Drømmen er, at alle lærere 
fremover bruger kassen til 
at udvikle forløb, der ligner 
dem, vi ser på Clio Online. 
(…) Det kommer aldrig 
til at ske, og så har vi en 
kasse med en masse tom 
plads«.
Henrik Breilev

»Selvfølgelig tager det 
tid, og det kræver rammer, 
der fordrer fælles forbe-
redelse, hvilket har trange 
kår en del steder. Men 
LMS tvinger lærerne til 
at tænke på modtagerne 
af deres læringsforløb, og 
dermed åbne for en langt 
mere refleksiv lærerprofil, 
der udvikler sig i takt med 
undervisningen«.
Tobias Smith

»Mine største succeser 
i min undervisning de 
seneste år har været at 
koble eleverne fra pc’en og 
lade dem læse, samarbej-
de, samtale, bevæge sig 
og bruge deres hænder«.
Per Frederiksen
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SAMMEN VED VI 
ALT OM 

BØRN OG UNGE
September 2016 samler vi  

vores uddannelser, forskning og
konsulentydelser på Campus Carlsberg  
– Nordens største pædagogiske miljø.

 
Ved at samle vores eksperter bliver 

vi endnu bedre til at udvikle skoler og 
institutioner – sammen med dig.

 
Vi tilbyder kvalificeret sparring til 

dine udviklingsprojekter og
kompetenceudvikling tæt på 

praksis – baseret på vores 
forskning inden for læring, 

pædagogik og ledelse.

BLIV KLOGERE PÅ:

UCC.DK/
CAMPUSCARLSBERG

næsten
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Forskellige skoler. Forskellige elever. 
Forskellige skoletasker. Forskellige 
metoder. Forskellige engelsklærere. 
Forskellige læremidler.

Vi har helt sikkert et til dig.

Engelsk →

TEXTBOOK/WEB

… er inddelt I temaer med sange, rim og 

raps, sjove historier og dialoger. Du skal 

synge, rime og rappe, tale og lege, 

lytte og forstå. 

Du skal bruge sproget aktivt og 

have det sjovt.

It’s a piece of cake – enjoy!

WORKBOOK

… træner ordene fra Textbook. 

Du skal lytte, gætte, tale, tegne, synge og 

lege. Alt sammen noget der hjælper dig til 

at huske ordene. Jo mere du øver sproget, 

jo bedre bliver du til at bruge det. 

A PIECE OF CAKE WEBSITE

Her kan du høre teksterne og sangene i 

Textbook og lytteopgaverne i Workbook.

A 
Piece of 
Cake

www.alinea.dk

ISBN 978-87-23-51027-3

A 
Piece of 
Cake

TEXTBOOK / WEB2

Carol  Livingstone & Catherine Watson
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alinea.dk/engelsk

A Piece of Cake | 1.-9. klasse Pit Stop | 0.-9. klasse Gekko-Engelsk | 0.-9. klasse

Pit StoP
toPic Book/WeB #7

Else Brink
Chris Carter

Vinnie Lerche

Pit Stop #7

Pit Stop # 7 consists of:

 • Topic Book/Web
 • Task Book
 • Teacher’s Guide/Web
 • Pit Stop’s Website: pitstop.alinea.dk

Ready, set go!
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eB 
#7

ISBN 978-87-23-01997-4

9 788723 504012

ISBN 978-87-23-50401-2

www.alinea.dk Alinea

A
linea

Har du bog,

har du web!

pitsto
p.alin

ea.dk
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I N D H O L D

Oplevelser og fagkompetencer: Eleverne researcher, 
formidler og skaber fotohistorier. De læser og reflek-
terer. De eksperimenterer og laver sjove aktiviteter.

Oplev børneliv i den pulserende hovedstad. 
Masaierne og det vilde dyreliv. Kæmpekrabber og 
julekrydderier på Zanzibar. Og meget mere. Henrik 
Einspor har skrevet årets spændende fortælling – 
om at være ny, om venskab, bedrag og en hemmelig 
gave. Elevbogen rummer også fabler, flotte fotos og 
faktastof. Du får tre fleksible og fagligt strukturerede 
forløb med varierede opgaver og læringsmål:  
Et litteraturfagligt, et naturfagligt og et tværfagligt.

SOS Børnebyerne udlodder 10 gratis koncerter 
og 40 gratis foredrag til skoler, der kører et 
undervisningsforløb. U-landskalenderen støtter i år 
arbejdet for bedre skolegang i slumområder.

Lærerne siger: ”Fantastisk materiale”, ”Gennemarbejdet 
og fyldt med idéer”, ”Anbefaler det til alle!”, ”Let at gå til”,  
”Stort engagement”, ”Eleverne er stolte”, ”Meget lærerigt”

PÅ OPDAGELSE  
I TANZANIA

•	 Dansk, natur/teknologi og tværfaglige temauger
•	 Tilpasset Forenklede Fælles Mål for 1.-4. klasse
•	 Website og iPad-app med fakta og elevproduktion
•	 Lærerweb med opgavebank, filmbank og fotobank
•	 Temafilm fra Danida, DR og SOS Børnebyerne
•	 Bevægelse, lege, sang, mad og tinga-tinga maleri
•	 Lydbøger, web-læsestøtte og varieret lix
•	 120.000 elever var med sidste år

 BESTIL
klassesæt nu

Intropris 249 kr.
u-landskalender.dk

30 store elevbøger
2 lærervejledninger,

Adgang til app og web

24

Barnets livstræ hjælper inklusionen
Det udgående team fra Sporet hjælper skoler 

med inklusion. En støtte kan være de ord,  
barnet sætter på sit livstræ.

6

»JEG VILLE HAVE 
VÆRET DER MERE 
FOR HAM«
Det var Winnie Bergs første tanke, da hun læste sin 
gamle elevs bog om en opvækst med en voldelig far. 
Hun snakkede aldrig med ham om hans fars mordsag. 
I dag er hun i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige valg. 
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Plads til blinde 
børn i skolen 

Blinde børn skal være 
med fra dag ét, ellers 

trækker de sig fra klas-
sen og fællesskabet.

Hvem ejer  
lærernes forløb?

Lærerforeningen og KL 
diskuterer, hvem der 

ejer det, lærerne deler 
på  læringsplatformene.

En bid af Indien
7.r på Tibberupskolen 

lærer ikke kun om 
Indiens historie og kul-

tur, de smager også 
på landet i maden, de 

tilbereder.

Fodbold gør 
skolen sjov

18 drenge har fået 
lov til at gå i en særlig 

fodboldklasse, hvor 
vinklerne udregnes på 

grønsværen.
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Læreren holdt 
på elevens  

hemmelighed
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April 1994 
Lærer Winnie Berg underviser på Gladsaxe Skole, da det 
banker på døren. Udenfor står skolens viceinspektør. »Du 
har en vigtig samtale på kontoret klokken 10«, siger han. 
Da hun kommer ind på kontoret, får hun at vide, at det 
møde, hun skal til nu, er fortroligt. Ved et lille mødebord 
på kontoret sidder en mand og en kvinde og venter. Vice-
skolelederen forlader kontoret.

De fremmede begynder med at fortælle, at det er 
vigtigt, at det, de skal til at fortælle, ikke kommer videre.  
»Jeg siger det ikke til en sjæl«, lover Winnie Berg. 

»Aydins far har stukket en mand ned, og manden er 
død«, er budskabet på kontoret. Winnie Berg er chokeret. 
For første gang tænker hun, at det ikke bare er de børn, 
der mister en far i et drab, der er ofre, men også Aydin i 5. 
klasse, hvis far er morder.

»Hvad med familien?« spørger Winnie Berg og tænker 
på hans mor og bror. »Han har meldt sig selv og er kom-
met i fængsel«, lyder svaret.

»Hvem er I?« spørger Winnie Berg og får at vide, at de 
er venner af familien. Mødet tager ikke engang 20 minutter. 
Winnie Berg ringer derefter til Aydins mor, Farideh Azadi, 
for at spørge, om der er noget, hun kan gøre for at hjælpe. 

»Jeg skal nok passe på Aydin«, siger læreren, inden hun 
lægger røret på.   

Marts 2016
Aydin Soei mener, at hans lærer, Winnie Berg, har en del 
af æren for, at han har haft held til at ryste farens slag og 
spark og paranoia af sig og er blevet den sociolog, forfat-
ter, foredragsholder og far, som han i dag er. Da han var 
elev i Winnies klasse, var han sammen med klassen på 
besøg i villalejligheden i Ordrup en gang om året. Nu er 
Aydin Soei tilbage. 

»Jeg har været her før, ikke?«
Aydin Soei træder ind i Winnie Bergs stue. Hun nikker 

bekræftende. Bordet er dækket med lagkager og mega-
muselmalet porcelæn. I køkkenet står plastbokse med 
resterne af iransk köfte, som Aydin Soeis mor, Farideh 
Azadi, har haft med. De to kvinder mødtes til et foredrag, 
som Aydin Soei holdt i anledning af udgivelsen af bogen 
»Forsoning« om hans familiehistorie – og hurtigt blev kvin-
derne enige om at mødes. 

»Og der er lagkage«, siger Aydin Soei tydeligt impone-
ret. Lagkagerne er rester fra en fejring i familien, men det 
passer godt, når nu Aydin Soei dagen før fyldte 34, forkla-
rer læreren.

Respekten om bordet er lige så tyk som cremen, der 
holder lagkagen rank. Og snakken er ustoppelig. Om Win-
nie Bergs børn. Om børnebørn. Og om hvad der blev af 
alle de andre elever, som blev Aydin Soeis klassekammera-

A F  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  •  F O T O :  K R I S T I A N  S Ø N D E R S T R U P - G R A N Q U I S T

Hun var den eneste på den nye skole, som vidste, at 
Aydin Soeis far slog en tidligere klassekammerats 
far ihjel, men lærer Winnie Berg snakker først med 
ham om det 19 år senere, hvor han udgiver en bog 
om sin familiefortælling. Det takker han for i dag. 

F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 6  /  7 

Aydin Soei var en gang om året på besøg 
hjemme hos lærer Winnie Berg med sin klas-
se. Nu er han tilbage for at tale om, hvordan 
hun har en del af æren for, at han som iransk 
flygtning blev forfatter, journalist og sociolog.
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G E N F O R E N I N G

ter, da han satte sig på stolen i Winnie Bergs 
4. klasse i 1992. Om hvordan hun anmodede 
ham om Facebookvenskab, da han udgav sin 
første bog »Skyld – historien bag mordet på 
Antonio Curra«. 

»Ikke at vi har snakket sammen, men vi 
har da ønsket tillykke med fødselsdagen«, 
siger Winnie Berg. 

En særlig lærer    
Winnie Berg har holdt sit løfte til de to frem-
mede på skolens kontor. Faktisk har hun ikke 
engang snakket med Aydin om mordet. Men 
hun har altid haft en særlig opmærksomhed 
over for både ham og hans mor i de år, Aydin 
var en del af hendes klasse. Hun troede på 
ham og blev ved med at snakke om hans po-
tentiale. Og langsomt gik det op for Aydin Soei, 
at han måske kunne mere, end han troede.  

»Winnie var der. Der var ikke noget filter. 
Hun fortalte om sit privatliv, om sine børn – 
især om David, som var lige så gammel som 
os. Hun spurgte altid om, hvordan jeg havde 
det. Hvordan det gik med min mors uddan-
nelse. Hun var lærer med hud og hår på en 
måde, som jeg ikke havde mødt før«, siger 
Aydin Soei. 

Selv fortalte han ikke så meget. Heller ikke 
at hans voldelige far boede sammen med ham 
og moderen, da han var elev i Winnie Bergs 
klasse.

»Jeg mødte kun dig og din mor til foræl-
dresamtaler. Jeg har aldrig set din far. Du 
snakkede kun om din mor, som om hun var 
alene med jer. Jeg anede ikke, at han var der«, 
siger Winnie Berg. 

Fortielsen
Da Aydin Soei i begyndelsen af marts fik de 
første eksemplarer af den 650 sider tunge bog 
i sin lejlighed på Nørrebro, gik han ned på 
gaden. Her mødte han Winnies søn David – og 
dermed blev Winnie Berg en af de første, som 
fik lov til at læse Aydins historie. 

»Det har berørt mig dybt. Især alt det, 
som jeg ikke har set. Jeg var slet ikke klar 
over, hvor meget I var udsat for. Hvor slemt 
det stod til«, siger Winnie Berg med tårer i 
øjnene og et halvt spist stykke lagkage på tal-
lerkenen. 

»Jeg studsede meget over, at jeg var alene 
på kontoret den dag, og at det ikke måtte 
komme videre. Men jeg har ikke sagt det til 
en levende sjæl«, siger Winnie Berg. »Og jeg 
tror heller aldrig, jeg har snakket direkte med 
dig om det«.  

»Men jeg vidste, at du vidste det. Jeg tror, 
du fornemmede på mig, at jeg ikke havde 
lyst til at snakke om det. Jeg vidste, at når du 
spurgte ind til, hvordan jeg havde det, så var 
det også, fordi du havde en bekymring på 
grund af det«, siger Aydin Soei.  

Men Winnie Berg er alligevel i tvivl om, 
hvorvidt hun handlede rigtigt. 

»Jeg ved ikke, om det var rigtigt ikke at 
tale mere om det. Men jeg havde ikke en løs-
ning. Det var helt nyt for mig«, siger hun.

»Jeg tror ikke, du skulle have hevet mig til 
side i skolen. Skolens rum var helle. Hvis du 
havde behandlet mig som et offer, så havde 
jeg lagt afstand til dig«, siger han. 

Winnie Berg tror, at hun måske havde 
grebet det anderledes an, hvis hun havde haft 
den fulde forståelse af forholdene i hjemmet, 
som bogen har givet hende. 

»Jeg tror, jeg havde forsøgt at hjælpe mere. 

Jeg lukkede  
hende ikke for  
alvor indenfor,  
men jeg værdsatte 
omsorgen samt  
det faktum, at 
hun aldrig direkte 
spurgte mig om 
min far eller hans 
gerninger. 
Om Winnie Berg i bogen »Forsoning«

8 /  F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 6
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Jeg ville have taget endnu mere fat i dig, Fa-
rideh«, siger hun henvendt til Aydins mor. 
»Men det havde også været svært, når din 
mand var derhjemme«.  

Hvis Aydin Soei i dag som sociolog skulle 
give Aydin i 5. klasse et råd, ville han have 
sagt, at mordet ikke skulle skjules. 

»Den voksne Aydin ville sige, at et reak-
tionsmønster, hvor du vender alt indad i 
skam og skjuler din familiehistorie for alle 
og enhver og ikke engang snakker med din 
egen mor om det, det er der intet barn, der 
bør gøre. Det er dårligt for barnets selvværd«, 
siger Aydin Soei.

Men han tror på, at hans og Winnie Bergs 
valg om ikke at snakke om det var rigtigt. 

»Jeg er også nødt til at gøre op med mig 
selv, at jeg er den, jeg er blevet til, og det er 
gået godt. Det, at jeg ikke har snakket højt om 
min far, har været en positiv ting i folkesko-
letiden, for børn har en tendens til at proppe 
hinanden i båse, der er svære at bryde ud af«. 

I slutningen af 9. klasse kunne Winnie 
Berg annoncere, at Aydin Soei var en ud af 
fem fra klassen, som var erklæret egnet til 
gymnasiet. Til stor overraskelse for Aydin selv 
og flere af klassekammeraterne. 

»Men jeg har altid troet på dig. Og jeg er 
stolt af dig«, siger Winnie Berg. 

August 1999 
Lejrskolen er slut. Eleverne i 9. klasse sidder 
i toget på vej hjem fra London. Aydin har lånt 
en Game Boy af en klassekammerat. Han sid-
der ved siden af Jesper. Ud mod gangen. Plud-
selig kommer tre store drenge fra Avedøre 
gennem toget. Da de passerer Aydin, stopper 
de op. »Hey, er det ikke dig med ham faren?« 
spørger den ene stille. »Jo, det er mig«, siger 
Aydin med tilbageholdt åndedræt. 

Den ene klapper ham forsigtigt på skul-
deren og siger: »Det er også synd for dig. Du 
mistede også din far«. Så går de videre. 

»Hvad var det?« spørger Jesper. »Det var 
ingenting«, svarer Aydin, men indeni bruser 
blodet og tankerne. Aydin har aldrig tænkt, 
at det skulle være synd for ham. Han er bare 
glad for, at hans far er væk. Aydin forsøger at 
kaste opmærksomheden ind i Game Boy’ens 
elektroniske figurer. En halv time senere kom-
mer Dennis og tager Game Boy’en fra ham. 

Aydin farer op. Knytter næven og slår, så 
hårdt han kan. Han skal bare have tæv. Win-
nie Berg ser det og styrter forbløffet til, får 
Aydin væk og skælder ham ud. 

Hun ringer til hans mor og fortæller om 
Aydins umotiverede overfald på en klasse-
kammerat. 

»Jeg er så bange for, at han ligner sin far«, 
siger Farideh Azadi i telefonen. 

»Du må aldrig, aldrig sige den sætning 
igen. Det vil være en stor fejl, hvis du siger 
det til Aydin«, siger Winnie Berg. 

Marts 2016    
»Husker du dengang i toget?« spørger Aydin 
læreren. 

»Jeg ved lige, hvad du tænker på«, siger 
Winnie og lytter intenst, mens Aydin genfor-
tæller episoden og dvæler ved, hvordan hele 
skolekulturen, den negative gruppedynamik 
og omgangstonen fra skoletiden i Avedøre 
indtog hans krop, da drengene fra hans gamle 
by kontaktede ham i toget – og hvordan uroen 
i hans indre forplantede sig til en knytnæve i 
Dennis’ nakke.

Winnie Berg slår ud med armene og ser 
lettet ud. 

»Jeg så jo, du slog ham. Tænk dig. Så 

 1950 Fødes i Søborg.

 1957  Marienlyst Skole. I 6. klasse flytter hun 
til Egegård Skole, som senere bliver 
Gladsaxe Skole.

 1969  Kontoruddannet ved hovedtelegrafen. 

 1972-74  Akademisk studenterkursus.

 1973  Gift med Christopher Harajchi, som hun 
får to børn med.

 1977-79  Lærervikar på Gladsaxe Skole.

 1979-83   Københavns Dag- og Aftenseminarium, 
samtidig tilknyttet Gladsaxe Skole. 
Læreruddannet med linjefag i dansk, 
engelsk, hjemkundskab og biologi.

 1983  Lærer på Virum Skole.

 1984 – i dag  Ansat som lærer på Gladsaxe Skole.

 1992  Bliver skilt og flytter til Ordrup. 

 1995  Bliver kæreste og flytter sammen med 
sin kollega, matematiklærer Tom Niel-
sen. 

Winnie  
Berg

»Hvis du havde behandlet mig som offer, så havde jeg lagt 
afstand til dig«, siger Aydin Soei. 
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mange år efter, så får jeg en forklaring. For 
det er jo en indlysende forklaring. Det for-
klarer din sindsstemning. I klassen var du jo 
populær. Du havde det godt med drengene og 
med pigerne, og du var ikke udadreagerende. 
Du havde vreden. Det kunne jeg mærke. Men 
jeg synes, jeg havde din tillid. Hvor er jeg glad 
for, at du fortæller mig det, for jeg forstod det 
ikke«.

Også Farideh Azadi kan huske telefonsam-
talen med læreren. 

»Du var bestemt, du satte mig på plads. Du 
sagde, at det kunne være en stor fejl for mig, 
hvis jeg sagde til Aydin, at jeg var bange for, 
at han lignende sin far. Det var en stor hjælp. 
Jeg brugte dig som sparringspartner. Jeg talte 
ikke med andre om familieforhold. Men jeg 
talte med dig. Du ser begge sider«.

»Men jeg har også haft en særlig kærlighed 
for jer. Jeg har selv været gift med en iraner. 
Jeg har en fornemmelse af kulturen. Jeg har 
også haft en voldelig far. Ikke fordi det kan 
sammenlignes. Men jeg har snakket med min 
mor om det igen og igen. Hver en sten er 

Personligt havde 
jeg også lyst til at 
skippe matematik-
timerne, men jeg 
turde ikke, da  
matematiklæreren 
privat dannede par 
med Winnie. 
Om Winnie Berg og Tom Nielsen  
i bogen »Forsoning«

G E N F O R E N I N G

 1982 Fødes i Iran.

 1983  Flygter med sin mor og far til  
Sovjetunionen, fordi forældrene  
er kommunister.

 1984  Hans far vender tilbage til Iran.

 1986  Får sammen med sin mor opholdstilla-
delse i Danmark, hvor faren er kommet 
til. Kort efter flytter familien til Avedøre.

 1990  Tager sammen med sin bror og mor 
på krisecenter i Hellerup hen over  
sommeren og flytter derefter tilbage 
til Avedøre.

 1992  Tager sammen med sin bror og mor 
tilbage til krisecentret, og Aydin går fire 
måneder på Tranegårdsskolen i Gentofte.

 1992  Familien får en kollegielejlighed i Glad-
saxe. Hans mor læser til ingeniør. Aydin 
begynder på Gladsaxe Skole. Faren flyt-
ter kort efter ind i lejligheden. 

 1994  Hans far stikker Babaali ned og melder 
sig selv til politiet. Faren får en fæng-
selsdom og udvises i 1997 fra Danmark. 

 2005-2006  Journalist på dagbladet Information.

 2007  Udgiver bogen »Skyld – historien bag 
mordet på Antonio Curra«.

 2008  Uddannet sociolog fra Københavns 
Universitet.

 2008-2011  Lærer på Krogerup Højskole.

 2011  Udgiver bogen »Vrede unge mænd  
– optøjer og kampen for anerkendelse  
i et nyt Danmark«. 

 2011-2015 Journalist og radiovært på Radio24syv.

 2013  Hans far, Amin Soei, dør i Iran 56 år 
gammel. 

 2016  Udgiver den selvbiografiske »Forsoning 
– fortælling om en familie«. 

Aydin 
Soei
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Skolekultur afgør  
elevens livschancer
Lærere kan ikke tvinge børn til at lære,  
men de kan give dem modet til det,  
mener sociolog Aydin Soei. 

blevet vendt. Jeg er kommet videre«, siger 
Winnie Berg.

Winnie Bergs far er død. Det er Aydin 
Soeis også. I Iran. Proppet med medicin, 
som holdt sindets dæmoner i skak. Aydin 
Soei har arbejdet på bogen i to et halvt år, 
men selv om bogens titel er »Forsoning«, så 
fortæller han selv, at han stadig ikke kan se 
noget godt ved faren. 

Farideh Azadi rydder tallerkener og lag-
kagefade væk. Aydin Soei takker af. Han skal 
ud at løbe. Selv om de to kvinder prøver at 
overbevise ham om at blive hængende. Da 
døren er lukket, sætter Winnie Berg sig ned 
med Farideh Azadi og snakker om, hvor vig-
tigt det er, at hun og Aydin nu begynder at 
snakke om alt det, som skete. Ligesom hun 
har snakket om episoderne i sin barndom 
med sin egen mor, lyder opfordringen. Lære-
ren passer stadig på sin elev.    
mbt@folkeskolen.dk

Knyttede næver eller antallet af læste sider? 
Det er vidt forskelligt, hvad der giver status 
og anerkendelse i en klasse. Det har sociolog, 
journalist og forfatter Aydin Soei prøvet på 
egen krop, da han som folkeskoleelev flyttede 
fra Avedøre til Gladsaxe. Og i sit arbejde med 
tosprogede unge ser han ofte, hvordan klas-

sedynamik bliver afgørende for de muligheder, 
eleverne får senere i livet. Derfor ærgrer det 
ham, at den danske skole er præget af en op-
splitning, der betyder, at uddannelsesfremme-
de børn ofte ender på samme skoler. Lærerne 
har ikke indflydelse på skoledistrikter, men de 
kan alligevel gøre en forskel, mener Aydin Soei. 

 »Lærere kan ikke tvinge elever til noget. 
Men de kan give elever mod til at lære, for 
det kræver et helt ekstremt mod at lære. Især 
hvis man ikke er særlig dygtig. Det kræver en 
ekstremt god lærer-elev-relation, og det kræ-
ver, at eleven føler sig tryg i klassen og ikke 
føler, at man taber ansigt over for de andre«, 
siger Aydin Soei.

Skældsordet stræber 
Selv begyndte han i skole i Avedøre, hvor stræ-
ber og duks var skældsord, der klæbede til de 
elever, der læste lektier og deltog i timerne. 

Han brugte nævernes sprog for at nå en top-
placering i klassehierarkiet, og i de år han var 
på skolen, var skoleledelsen en enkelt gang 
ved at smide ham ud. De fleste elever i Aydin 
Soeis klasse i Avedøre kæmpede med skygger 
i familien, og han oplevede ikke, at lærerne 
havde overskuddet til at skabe den tillidsfulde 
relation til den enkelte elev, når så mange 
havde behov for det ekstra skub.

»Der er så mange tosprogede drenge, der 
falder ud. De mangler positive rollemodeller. 
Der er mange negative rollemodeller, og de 
suger dem til sig«. 

Positive forventninger
Det gjorde han også selv. Indtil familien 
flyttede fra Avedøre til Gladsaxe, og Aydin 
Soei begyndte i 4. klasse på Gladsaxe Skole. I 
begyndelsen forsøgte han at opnå status ved 
at vende sig mod skolearbejdet. 

»Men det er svært at komme op at slås, 
når ingen slår igen«, siger han. 

»Selv om man har den negative selvfortæl-
ling, så påvirker det en, at man kan mærke, 
at ens lærer har positive forventninger til én. 
Og at andre elever også er nogle, der udviser 
ambitioner og har modet til det«.

Klassekammeraternes faglige værdier 
begyndte langsomt at smitte Aydin Soei. Og 
hans lærer Winnie Bergs opmærksomhed om-
kring ham og tro på hans faglige potentiale 
betød, at han ændrede sig. 

»Der var tryghed i den klasse. Jeg har op-
levet på egen krop, hvor stor forskel skolen 
og skolekultur gør. Det er afgørende for folks 
livschancer«. 
mbt@folkeskolen.dk

Læs også
kronikken »Lærerne skal hjælpes til at 
støtte udsatte børn« på side 18.

Læs mere
om Aydin Soeis skolegang på  
folkeskolen.dk i artiklen »Skolen set  
med en flygtnings øjne«. 

Læs anmeldelsen
»Bogen er skrevet i et sprog, der flyder 
så let som floden selv. Her er ingen 
udtørring, og man lader sig føre med 
strømmen igennem de landskaber af 
forundring, forvirring, forbandelse  
og forklaring, der måske fører til  
forsoning«.
Læs hele Folkeskolens anmeldelse  
på side 46.

Det er svært at 
komme op at slås, 
når ingen slår  
igen. 
Aydin Soei, 
sociolog og forfatter

»Jeg brugte dig som sparringspartner. 
Jeg talte ikke med andre om familie-
forhold. Men jeg talte med dig. Du ser 
begge sider. Du viste en meget stor 
kærlighed for alle i klassen«, siger 
Aydin Soeis mor, Farideh Azadi, til 
Winnie Berg. 
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alinea.dk

Track ‘n’ trace
Følg din bestilling fra
afsendelse til modtagelse.

Ordrehistorik
Se dine forrige bestillinger
og bevar overblikket.

Optimeret købsflow
Færre klik og
overskueligt layout.

Forskellige lærere. Forskellige metoder.
Forskellige fag. Forskellige læremidler.

Vi har helt sikkert et til dig på vores
nye webshop.

Ny webshop — nye muligheder.
Åbner den 10. maj
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Tirsdag 12. april 2016 kl. 06.34 

Tirsdag 12. april 2016 kl 09.39

Tag fat på arbejdet for et bedre psykisk 
arbejdsmiljø, og lad de gode eksempler 
sprede sig – lød budskabet, da formand for 
Forhandlingsfællesskabet Anders Bondo 
Christensen og formand for KL’s Løn- og 
Personaleafdeling Michael Ziegler lance-

rede initiativet Spark på en konference i 
Vejle. 1.500 kommunalt ansatte deltog. 
Spark skal i tre år arbejde med temaerne 
vold/trusler, samarbejde, forandringer og 
omstillinger, arbejdets indhold, omfang og 
udførelse.

Begrebet »læringsmålstyret undervisning« 
er opfundet i det danske Undervisningsmini-
sterium, siger kontorchef i ministeriet Anders 
Andersen.

Og derfor er det ikke så mærkeligt, at sko-
leforskeren Keld Skovmand ikke har kunnet 
finde begrebet i international forskningslit-
teratur eller i andre landes læreplaner. »Læ-
ringsmålstyret undervisning« er simpelthen 
en dansk opfindelse, fastslår kontorchefen.

Men når andre lande ikke har afprøvet læ-
ringsmålstyret undervisning, og når fænome-
net ikke er beskrevet i forskningslitteraturen, 
er der jo ingen evidens for, at det virker?

»Det indgår ikke i begrundelsen for ud-
arbejdelsen af den didaktiske ramme om 
læringsmålstyret undervisning, at man i an-
dre lande anvender det konkrete begreb ’læ-
ringsmålstyret undervisning’«, siger Anders 
Andersen.

»Det har heller aldrig indgået i begrun-
delsen, at der skulle være direkte forsknings-
mæssigt belæg for, at ’læringsmålstyret un-
dervisning’ har en effekt på elevernes faglige 
resultater«, tilføjer han.

»Vi har taget udgangspunkt i, hvad vi i 
øvrigt ved fra forskningen, og i det, som vi 
kan se virker i andre lande, og så udarbejdet 
en form, der passer på danske forhold. Det 
er den måde, som alle lande arbejder på. Det 
vil ikke give mening at lave en præcis kopi 
af, hvad andre lande gør«, fastslår Anders 
Andersen.

Både Fælles Mål og vejledningen er kon-
krete rammer og begreber udviklet i Danmark 
til en dansk kontekst. 
jvo@folkeskolen.dk

Det har aldrig indgået i begrundelsen, at der skulle være direkte 
forskningsmæssigt belæg for, at »læringsmålstyret undervisning« 
har effekt på elevers faglige resultater, siger kontorchef.

Ministeriet: Vi har opfundet  
»læringsmålstyret undervisning«

Vi begrunder ikke 
læringsmålstyret  
undervisning i 
forskning eller i  
erfaringer fra  
andre lande.

Anders Andersen
Kontorchef i  
Undervisningsministeriet

Spark – et initiativ til forbedring  
af det psykiske arbejdsmiljø
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Foto: Janus M
adsen

Torsdag 14. april 2016 kl. 16.41

Ny forskningsrapport: 
Målstyring i skamme-
krogen

Målfiksering, social slagside og 
skæv resursefordeling. Bivirk-
ningerne ved at indføre resul-
tatbaseret målstyring i skolen 
er alvorlige – målstyring virker 
ganske enkelt ikke, fremgår det 
af en rapport fra Kora. Risikoen 
er såkaldt »tjeklisteadfærd«, det 
vil sige, at skolerne fokuserer 
for meget på at opfylde må-
lene – og glemmer andre vigtige 
opgaver – også at se fremad. 
Rapporten »Review af resultat-
baseret styring« baserer sig på 
studier før skolereformen.

Mandag 18. april 2016 kl. 06.33

Skoledirektørerne: 
Målstyring er  
nødvendigt

»Målstyring er positivt. Vi 
har altid haft målstyring i 
skolen«, siger formanden for 
skoleforvaltningschefernes 
forening René Gotfredsen 
Nielsen. »De professionelle 
har altid haft intentioner med 
deres undervisning. Det nye 
er den tættere kommunale 
og nationale opfølgning på 
overliggende mål. Målstyring 
på de to niveauer skal bruges 
til at skabe faglig progression 
for eleverne og til at sætte 
retning for skolen«, siger han. 
Men det må ikke ende i mål-
fiksering og tjeklisteadfærd.

 
nyheder på:

  

Torsdag 14. april 2016 kl. 12.54

Den finske skoleforsker Pasi 
Sahlberg vandt Lego-prisen 
2016 for sin kamp mod stan-
dardiserede test i skolesystemer 
verden over. Og det skete med 
et budskab til Danmark: Få læ-
rerne til at lave deres egne test, 
og brug dem til at udvikle den 
danske folkeskole. 

»Vi lever i en tid, hvor vi 
skal måle alt. Globalt er der det 
problem, at man i rigtig mange 
lande bruger de forkerte typer af 
målinger, målinger af lav kvali-
tet og dataene bliver også brugt 
forkert. Det er meget proble-
matisk. Man tester ikke de ting, 
vi gerne vil have unge men-

nesker til at lære. Vi hører tit, 
at politikerne gerne vil udvikle 
unge, som er kreativt og kritisk 
tænkende og gode til at samar-

bejde, men det fordrer de test, vi 
ser i størstedelen af verden, ikke 
til«, sagde Pasi Sahlberg. 

Mest læste:
 
•  Ministeriet:  

Vi har opfundet »læringsmål-
styret undervisning«

•  Hvis Pisa målte 9.-klasser,  
ville Danmark ligge i den 
øverste fjerdedel

•  Debat: Læringsmålforstyrret 
undervisning

Mest kommenterede:
•  Ministeriet:  

Vi har opfundet »læringsmål-
styret undervisning«

•  Alt bliver samlet på lærings-
platformen

•  Debat: Læringsmålforstyrret 
undervisning

Finsk forsker vinder Lego-pris  
for sin kamp mod test
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Professor på debatmøde: En lille gruppe af 
teknokrater har sat sig på folkeskolen

FIK DU  
LÆST: 

Mandag 18. april 2016 kl. 08.58

Kommune frikendt for 
at have krænket mors 
menneskerettigheder

Fredericia Kommune krænke-
de ikke Anja Piilmanns menne-
skerettigheder, da den tvangs-
fjernede hendes tre sønner 
med autisme, lyder en ny dom. 
En tidligere dom har slået fast, 
at der ikke var grundlag for at 
tvangsfjerne hendes mellem-
ste søn, men byretten afviser 
nu, at hun har krav på erstat-
ning for den ulovlige tvangs-
fjernelse. Hun skal nu betale 
kommunens sagsomkostnin-
ger på 35.000 kroner. 

Onsdag 13. april 2016 kl. 09.01

Undervisning med pc  
forbedrer elevernes skrive-
færdigheder markant

Lad de yngste elever skriver egne 
digitale tekster, så lærer de hur-
tigere at læse og skrive, viser ny 
undersøgelse af læringsværktøjet 
»Skriv og Læs«. Det motiverer dem 
nemlig til at skrive løs på tablet 
og computer, konkluderer adjunkt, 
cand.pæd Thomas Roed Heiden, 
University College Lillebælt.
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Hun kalder det surrealistisk og siger, at hun 
ikke havde drømt om, at det skulle være så-
dan i Danmark. 

I et debatindlæg på folkeskolen.dk, »Læ-
ringsmålsforstyrret undervisning«, skriver 
Jelved:

»Politikerne laver en aftale om en reform 
af folkeskolen. Aftalen udmøntes i lov, der 
vedtages i Folketinget. Så går embedsmænd 
i gang med bekendtgørelser og vejledninger, 
der ikke udmønter loven om folkeskolen eller 
den politiske aftale. Der er ingen sammen-

hæng mellem vejledning og lovgivning. Det 
samme gælder læreruddannelsen. Det min-
des jeg ikke at have oplevet før«.

»Loven giver jo ikke hjemmel til det«, si-
ger Marianne Jelved. Hun var kulturminister 
i den tidligere regering og fulgte derfor ikke 
forhandlingerne om folkeskolereformen i de-
taljer, men:

»Jeg har selv stemt for lovforslaget og 
kender det, og der står ikke noget, der anty-
der ’læringsmålstyret undervisning’«.

Hun fortæller, at hun har fået henvendelser 

Tirsdag 19. april 2016 kl. 18.02

Undervisningstilbud til flygtningebørn uden om forligskreds
Et særligt undervisningstil-
bud til flygtningebørn forankres 
uden for folkeskoleloven. Det 
bekymrer oppositionen. 

Et nyt lovforslag om et særligt undervis-
ningstilbud til flygtningebørn forankres uden 
for folkeskoleloven. Dermed undgår rege-
ringen forhandlinger i forligskredsen. Det 
bekymrer Socialdemokraterne, påpegede 
partiets undervisningsordfører, Annette Lind, 
på et samråd i Undervisningsudvalget.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby 
svarede, at man har ønsket at imødekomme 
kommunernes ønske om øget fleksibilitet – og 

at den tidligere regering opret-
tede internationale grundskoler 
uden for forligskredsen. Så det 
er set før.

Samrådet handlede om 
modtageklasser og de nye flek-
sible rammer, som er indgået 
i en »topartsaftale« mellem 
regeringen og KL. Lovforslaget handler om et 
særligt undervisningstilbud delvist forankret 
i friskoleloven.

Jacob Mark fra Socialistisk Folkeparti 
havde indkaldt til det åbne samråd, fordi han 
mener, at en hævning af klasseloftet må 
give en forringelse af kvaliteten for flygtnin-
gebørn. »Er det bare skolelederen, der skal 
garantere, at det er pædagogisk forsvarligt, 

samtidig med at han ligger 
under for en masse bespa-
relser ude i kommunerne? 
Hvilket tilsyn skal der føres?« 
spurgte han.

»Det kommer an på, hvor-
dan man organiserer tilbud-
det«, svarede Ellen Trane 

Nørby. Et barn skal kun kunne være i tilbud-
det i to år, så tilsynet skal kunne reagere hur-
tigt. Man kan have forskellige undervisere på, 
tilknytte personer med andre kompetencer til 
tilbuddet og oprette forældreklasser. Det er 
fleksibelt. En jurist forklarede, at tilbuddet er 
»folkeskolen«, selv om det er uden for folke-
skoleloven.. 
esc@folkeskolen.dk

Onsdag 20. april 2016 kl. 10.55

Jelved om læringsmålstyring:  
»Loven giver ikke  
hjemmel til det«

fra frustrerede lærere og har svaret dem, at de 
ikke behøver at rette sig efter det. De kan selv 
styre metoderne og har metodefrihed. Men nu 
kan hun godt se, at der har været pres på for at 
indføre »læringsmålstyret undervisning«:

»Jeg opdager, at det er Undervisningsmi-
nisteriet, der har konstrueret noget, som der 
ikke er belæg for nogen steder«.

Hun er ikke selv i tvivl om, hvad hun ville 
gøre som lærer. Hun ville ikke bruge lærings-
målstyret undervisning. 
esc@folkeskolen.dk, jvo@folkeskolen.dk 

»Læringsmålstyret undervisning« er konstrueret i et samarbejde 
mellem embedsmænd og udvalgte forskere. Men der er ikke lovmæssigt 
belæg for læringsmålstyringen, fortæller opbragt radikal ordfører. 

Foto: Steen Brogaard
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To lærerstuderende vandt 
pris for deres undervisnings-
materiale til naturfag om sælen 
Santos. Mia Dybdahl Andersen 
og Frederikke Schødts vandt 
KMD Educa Award på 25.000 
kroner med fortællingen om den 
spættede sæls liv i det danske 
hav. Materialet indeholder lyd-
bog, læringsmål og opgaver. 
www.saelensantos.dk 

Torsdag 14. april 2016 kl. 07.12

Lærerne fik 13 procent flere  
undervisningstimer sidste år

Fredag 8. april 2016 kl. 09.05

Forsker: Reform vil føre  
til karakterinflation

Torsdag 14. april 2016 kl. 13.33

Regeringens ønskede karakterkrav på 4 
i dansk og matematik for at blive opta-
get på gymnasiet vil føre til karakterin-
flation i folkeskolen, forudser professor 
ved Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse Per Fibæk Laursen. 
»Der går ikke mange år, før gruppen af 

elever med under 4 vil være væsentlig 
mindre«, vurderer han. Kravet vil føre 
samme karakterræs og inflation af ka-
raktersystemet med sig, som man ser 
det i gymnasiet, mener han. Lærerne vil 
opleve et pres fra elever og forældre.

I 2013 aftalte regering og KL, at hver 
lærer i gennemsnit skulle undervise 
to klokketimer mere om ugen sva-
rende til 12,5 procent. Det mål er i 
den grad nået med 13 procent, viser 
den officielle opgørelse af lærernes 
undervisningstid. Formand for DLF’s 

overenskomstudvalg Gordon Ørskov 
Madsen siger, at lov 409 har åbnet en 
ladeport for besparelser på kvaliteten. 
Undervisningsandelen vil fortsætte 
stigningen, når kommunernes økonomi 
bliver presset.

MERE END 6.000 MATEMATIK LÆRERE 
ER ALLEREDE TILMELDT. ER DU?
Tilmeld dig netværket Matematik og følg med 
i debatten om dit fag. 

folkeskolen.dk/matematik

1/3 Folkeskolen annonce.indd   10 14/03/16   14.34
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D E B ATD E B AT

Læreren er en markant og betydningsfuld omsorgsperson, der har store muligheder for at hjælpe  
børn og unge med særlige udfordringer i processen fra mistrivsel til trivsel. Projekt Tidlig Indsats  

hjælper lærerne med sparring, undervisning og videndeling.

Lærerne skal hjælpes til  
at støtte udsatte børn

Ofte høres tidlig indsats og tværfaglighed som 
afgørende for, hvordan et barn eller en ung 
med særlige udfordringer og mistrivsel udvik-
ler sig. På flere områder finder der tidlige ind-
satser sted, og rigtig mange faggrupper med 
børn og unge mellem hænderne arbejder for 
at implementere den tidlige indsats.

Begrebet tidlig indsats giver også god me-
ning, når der arbejdes med børn og unge, der 
kæmper med et svigtende eller manglende 
selvværd. Børne- og ungdomspsykiatrien har i 
de senere år oplevet en stor stigning af henvi-
ste børn og unge, og flere formoder, at denne 
stigning vil fortsætte i fremtiden.

Der er børn og unge, der oplever et stigen-
de psykisk pres og et manglende overskud til 
at håndtere hverdagens mange udfordringer 
i almindelighed og skolemæssige krav i sær-
deleshed. Sættes der ikke tidligt ind her, viser 

erfaringerne, at mistrivsel kan udvikle sig til 
alvorlige psykiatriske lidelser. 

Projekt Tidlig Indsats
I 2012 startede Region Syddanmark »Projekt 
Tidlig Indsats i nærmiljøet ved mistanke om 
psykiske lidelser hos børn og unge« – i det 
daglige bare kaldet »Projekt Tidlig Indsats«. 
Projektet tilbyder fagpersonalet inden for bør-
ne- og ungeområdet i kommunerne sparring, 
undervisning og videndeling om psykiatriske 
vinkler i arbejdet med børn og unge. Gennem 
casekonsultationer, undervisningsgange og 
møder med især pædagoger og lærere er det 
projektets oplevelse, at der i kommunerne er 
en stor efterspørgsel efter den psykiatriske 
viden, og at denne viden kan være kvalifice-
rende for det tidlige arbejde, som pædagoger 
og lærere yder. 

Meget ofte oplever de praktiserende læger 
og PPR-psykologerne (Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning) at stå med børn og unge 
med så massive udfordringer, at de ønsker 
at få en psykiatrisk vurdering. Ud over de 
velkendte udviklingsforstyrrelser som ADHD 
og autisme er der kommet en større gruppe 
af børn og unge til, der lider af depression 
og angst. Angstforstyrrelser er den hyppigste 
psykiske lidelse hos børn og unge, og halvde-
len af voksne med angst debuterede i barn-
dommen. Næsten 30 procent af både piger og 
drenge føler sig presset af skolearbejdet med 
en tydelig stigning med alderen og en betyde-
lig stigning i løbet af de seneste 12 år. Endelig 
er der 18 procent af pigerne og 13 procent af 
drengene, som rapporterer om decideret »lav 
livstilfredshed« (Sundhedsstyrelsens undersø-
gelse af psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige, 
2011). 

KRONIK

SUSIE ANDERSEN 
OVERLÆGE I BØRNE- OG UNGDOMS-
PSYKIATRI OG FAGLIG PROJEKTLEDER 
I REGION SYDDANMARK 

THORKIL BJERRUM 
CAND.IT. OG PROJEKTLEDER I REGION 
SYDDANMARK

Skolebørnsundersøgelsen for 2014 (Sta-
tens Institut for Folkesundhed) viser til-
lige, at andelen af børn, der mistrives, er 
stigende. Blandt de 15-årige piger er der 54 
procent, der føler sig for tykke, og hele 12 
procent af de 15-årige drenge og piger føler 
sig ensomme.

I mødet med børnefaggrupper er Projekt 
Tidlig Indsats ofte blevet bedt om at give et 
bud på, hvad der skal være til stede, for at 
børn og unge får en opvækst, der gør, at de 
kan udgå at bliver belastet af de udfordringer, 
som de møder. 

Der gives ingen enkle svar, 
men det er projektets erfaring, 
at alle, der arbejder med børn 
og unge, har gode muligheder i 
deres professionelle tilgange til 
opgaven for at skabe »den gode 
og vigtige andenplads«. 

Børnenes »førsteplads« bør være hjemmet 
med primærpersonerne som mor, far, sø-
skende og andre tætte familiemedlemmer. Her 
har de den trygge havn, hvorfra de kan sejle ud 
på åbent hav, men hvor de også kan komme 
tilbage i læ, når bølgerne bliver for høje. An-
denpladsen bliver især vigtig, når børnene og 
de unge ikke kan finde det tilstrækkelige læ 
derhjemme i forhold til de udfordringer, de 
møder.

Det er i skolens miljø, at børn og unge 
opholder sig mest gennem barndommen ud 
over i familien. 

Skolen bliver derfor den vigtige anden-
plads, hvor alle fagpersonalerne er bevidste 
om, at undervisning ikke er den eneste op-
gave, man har, når man tager det alvorligt, 
at man vil danne hele mennesker i læring for 
livet. 

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@dlf.org
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Psykiatriens viden og erfaringer
Tilbage i 2006 viste en undersøgelse, at 
38,5 procent af lærerne er vidende om 
deres elevers tanker om at skade sig selv, 
mens kun fem procent af forældrene har 
denne viden (Møhl, »At skære smerten 
bort«). Disse tal viser, hvor tæt lærerne er 
på de børn og unge, de mange timer gen-
nem ugen har samvær med. 

Læreren er en markant og betydnings-
fuld omsorgsperson, der har store mulighe-
der for at hjælpe børn og unge i processen 
fra mistrivsel til trivsel. 

Projektets medarbejdere har ofte mødt 
lærere, der udtrykker mangel på viden 
om psykiatriske forhold, ligesom der ofte 
udtrykkes mangel på tid til den kvalitative 
kontakt med deres elever. Mangel på tid er 
svær at gå ind i, da det oftest handler om 
politiske beslutninger og ledelsesmæssige 
prioriteringer. 

Men det er oplagt, at børne- 
og ungdomspsykiatrien til-
byder skolerne undervisning 
og casekonsultationer, så den 
viden og erfaring, psykiatrien 
har, kan videregives gennem 
dialogbaseret undervisning 
af lærerne og gennem case-
konsultationer til lærerteam. 
Projekt Tidlig Indsats’ erfaringer viser, at 
lærerne med dette supplement til deres 
fagprofessionelle tilgange kan skabe gode, 
holdbare og kvalitative initiativer til gavn 
for elevernes trivsel og dermed også for 
deres læring. 

»Projekt Tidlig Indsats i nærmiljøet ved mis-
tænke om psykiske lidelser hos børn og unge« 
er et projekt i Børne- og Ungdomspsykiatrien 
i Region Syddanmark. Projektet har en række 
fagpersoner med forskellige baggrunde ansat, 
men alle har erfaring fra børne- og ungdoms-
psykiatrien. Projektet rådgiver fagpersonaler 
inden for børne- og ungesektorerne, hvilket 
blandt andet gøres gennem casekonsultatio-
ner og undervisning.

Der er så meget »andet«, der skal være 
til stede sammen med undervisningen, hvis 
barnelivet og ungdomslivet skal blive et godt 
afsæt til et robust og trygt voksenliv.

Hvad dette »andet« er, kan der gives mange 
bud på. Fra den børne- og ungdomspsykiatri-
ske vinkel vil vi pege på følgende områder:

•  Selvværd – eleverne skal møde miljøer og 
fællesskaber, der bygger på understøttelse af 
selvværd og tilliden til, at man godt kan være 
sammen med andre, selv om man ikke kan 
det samme, på samme måde som de andre 
kan.

•  Overskuelighed – så eleverne, der oplever 
et dagligt pres, lærer at navigere via struktu-
rer, der kan skabe den nødvendige overskue-
lighed i en omskiftelig hverdag.

•  Mulighed for udfordringer i passende og 
håndterbare mængder – hvor eleverne lærer 
stresskompetencer i et dagligt miljø, der tager 
hensyn til, at også børn og unge lever i en 
stresset verden, der stiller store krav til dem.

•  Omsorgspersoner blandt fagpersonalet, 
der interesserer sig for og bekymrer sig om 
elevernes nærmiljø (for eksempel ved fysisk 
og psykisk sygdom i familien, misbrug, skils-
misser, dødsfald og andre omvæltninger i 
elevernes førsteplads).
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} Skolens pædagogiske 
mening!
 
Alexander von Oettingens blog:
»En mand vågner efter at have 
været frosset ned i 200 år. 
Han farer forvildet og bange 
rundt, fordi han ikke kan for-
stå noget som helst. Han kan 
ikke tale sproget, kan ikke 
genkende arkitekturen, moden 
og de sociale medier. Han ved 
ikke, hvad en e-mail er, og kan 
ikke tage bussen eller bilen. 
Han er totalt fremmed i verden 
og løber forvirret rundt. Lige 
indtil han løber ind i en skole. 
Så slapper han fuldstændig af 
og falder til ro. Her er et klas-
seværelse med tavle, borde og 
stole. Nu forstår han verden 
lidt igen …

Er denne lille historie en 
kritik af skolen eller en ros til 
skolen? Fortæller den, hvor 
ubevægelig skolen er, eller gør 
den opmærksom på, at skolen 
repræsenterer det langsigtede 
og konstante? Med andre 
ord: Hvad er meningen med 
skolen?«

} Latteren, der forstummede
 
Jens Raahauges blog:
»Den livgivende pause er ødet 
bort til fordel for, at lærere sid-
der i forberedelsesbokse eller 
står og tripper i kopikøen, eller 
hvad ved jeg. Pausen er gået 
i opløsning, så snakken, sam-
været, hjemmebaget og de 
dårlige vitser er borte«.

}Læringsmålforstyrret 
undervisning

Marianne Jelved:
»Det er helt vildt at opdage, 
at det, der styrer lærerens ar-
bejde, er opfundet af embeds-
mænd i kombination med pro-
fessionshøjskoler og forskere. 
Det havde jeg ikke troet kunne 
ske i Danmark«.

Giv plads til  
de professionelles  
vurderinger

For nylig kom det frem, at styring efter resul-
tater i den offentlige sektor, herunder folke-
skolen, virker stik imod hensigten. Ja, det er 
ligefrem skadeligt for de svageste elever.

Konklusionerne stammer fra en rapport 
fra Kora (som er det offentliges egen forsk-
ningsinstitution). Kora-rapporten konkluderer 
blandt andet, at den omfattende målstyring 
fjerner fokus fra de mange vigtige opgaver, 
som ikke umiddelbart lader sig omsætte i ske-
maer og tjeklister.

 Det vidste vi allerede. Rapporten bekræf-
ter de erfaringer, vi allerede har, og stemmer 
også overens med de internationale erfa-
ringer på området. Så nu må vi simpelthen 
benytte anledningen til at gøre op med det 
accelererende målstyringstyranni.

Politikerne må droppe den skadelige mål-
styring. Og hvis de spørger, hvad der så skal 
gøres i stedet, har vi svaret: Lyt til de profes-
sionelles faglige vurderinger. 

 Stort set samtidig med offentliggørelsen 
af Kora-rapporten modtog den anerkendte 
finske skoleforsker Pasi Sahlberg Lego-prisen 
2016 for sin kamp mod standardiserede test i 
skolesystemer verden over. Finlands skolesy-
stem fremhæves fra mange sider ofte som det 
gode eksempel. I Finland har de dog pudsigt 
nok netop ikke et omfattende målstyringssy-
stem, men har i stedet valgt at overlade mål-
opfyldelsen til skolelederne og lærerne.

Det er positivt, at flere betydningsfulde po-
litikere allerede har været ude med meldinger 
om, at målstyringen har taget overhånd. Her-

fra skal lyde en klar opfordring til, at endnu 
flere politikere forholder sig til den skadelige 
målstyring. 

Skal vi for alvor komme det hysteriske 
måltyranni til livs, er det næppe nok at af-
vente, at flere politikere opdager de skadelige 
virkninger af deres besluttede målstyring. Vi 
må også fortsat involvere os aktivt i debat-
ten om, hvad vi vil med folkeskolen. Rundt-
omkring i landet arrangeres der en række 
lokale debatter om folkeskolen med en bred 

deltagerskare, blandt andre lokale politikere 
og forældre. Det er mit klare indtryk, at når 
vi debatterer, hvad det egentlig er, vi vil med 
skolen, så tales der ikke om omfattende mål-
styring og testsystemer.  

Vi ved, at det vil gavne elevernes udbytte 
af undervisning, hvis vi erstatter den me-
ningsløse og skadelige målstyring med mere 
plads til den professionelle faglige vurdering. 
Der er således ikke brug for yderligere under-
søgelser eller rapporter, men det er på høje 
tid, at der handles på den viden, vi har. Så 
kom nu bare i gang. 

 Herfra skal 
lyde en klar  
opfordring til,  
at endnu flere  
politikere  
forholder sig til 
den skadelige 
målstyring.

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN,  
FORMAND FOR DLF’s  
ARBEJDSMILJØ–  
OG ORGANISATIONSUDVALG

En ny rapport viser, at målstyring skader de svage elever. 
Vi må gøre op med målstyringstyranniet.
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LÆRINGSMÅLSTYRING  
– ET HJEMMELAVET BEGREB

 Tag ansvar  
– indrøm, at I tog 
fejl, og bed læ-
rerne om hjælp!

}Glimt af kommentarerne til artiklen »Ministeriet: Vi har opfundet ’læringsmålstyret undervisning’«

Josephine Kaldan: 
»Herre Jemini. Det fortsætter i en uendelighed. Vi fjerner fejlene efterhånden ...«.

Christian Wadskov:
»Vi kan så for nuværende konkludere ... at LMSU er en konstruktion frembragt i et ministerium,  
formidlet af konsulenter og styret af KL ... Smukt pædagogisk samarbejde«.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen: 
»Er der slet ingen grænser for undervisningsministeriets selvovervurdering?
Tror de virkelig, at deres akademiske djøf-uddannelse har kvalificeret dem til at udforme,  
hvordan undervisning skal foregå i praksis?«

Lasse Bak Sørensen:
»Tag ansvar – indrøm, at I tog fejl, og bed 
lærerne om hjælp! Kan man bare slippe 
af sted med at ændre de formuleringer 
i en vejledning, som har sat kommuner, 
forvaltninger, skoleledelser, lærere, elever, 
seminarier (og forlag, fagbogsforfattere 
og digitale læringsplatformsfirmaer) i 
gang med at vende op og ned på skolen 
(test- og målstyre) for mange millioner 
kroner?«

Benny Bang Carlsen:
»Det kommer helt bag på mig – og sikkert også mange andre undervisere – at ’læringsmålstyret un-
dervisning’ tilsyneladende er en ministeriel deus ex machina-opfindelse.

Spørgsmålet er så, hvornår ministeriet fandt på denne opfindelse. Grunden til, at jeg adresserer 
et tidsperspektiv, er, at jeg på vegne af den nationale faggruppe i dansk (den nationale faggruppe 
har til opgave at kvalitetssikre læreruddannelsen, og den er nedsat af professionshøjskolernes le-
dernetværk) pænt henvendte mig til ministeriet og spurgte, om de ikke kunne forklare os, hvor kon-
struktionen ’læringsmålstyret undervisning’ stammede fra, herunder konstruktionens internationale 
forskningsmæssige legitimitet. Anledningen til henvendelsen var, at vi (den nationale faggruppe) var 
blevet bedt om at indføje begrebet ’læringsmålstyret undervisning’ i danskfagets moduler og kom-
petencemål i læreruddannelsesregi, fordi det skulle matche folkeskolens mål i et 1-1-forhold.

Henvendelsen til ministeriet var affødt af stærke kritiske røster fra vores danskkolleger. Mi-
nisteriet svarede lakonisk tilbage, at det (hvem?) var blevet besluttet i ministeriet, at det skulle 
være sådan. Og de så gerne, at vi fulgte op på deres beslutning med henvisning til prøvebestem-
melserne for faget …«.

        DELTAG I NETDEBATTEN. FOLKESKOLEN.DK HOLDER ÅBENT HELE DØGNET

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@ 
folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum.  
Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. 
Læserindlæg til Folkeskolen nummer 10 skal være redaktionen 
i hænde senest tirsdag den 10. maj klokken 9.00.

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.

Meld dig ind i DLB for herved at 
sikre dine nærmeste en økonomisk 
hjælp til dækning af de store udgif-
ter, 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 stort behov for at få 
udbetalt begravelseshjælp.

I januar kvartal blev der for 3 af-
døde medlemmer udbetalt en be-
gravelseshjælp på 17.440 kr.  
– heraf bonus 14.440 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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fagligt forkælet!

 Danskkurser 
i København
Vi gentager successen og udbyder for tredje år i træk nye, 
inspirerende danskkurser i hjertet af København

INSTRUKTION: TRINE MAY

MØD OGSÅ 
KIM FUPZ AAKESON, 

HANNE KVIST OG 
MARIANNE IBEN HANSEN

INDSKOLING
21/11-16   Litteratur for begyndere  

 – de største fortællinger til de mindste

MELLEMTRIN
22/11-16   Det nye danskfag på mellemtrinnet

•  ny litteratur  

•  nye medier

•  multimodalitet 

•  innovation 

UDSKOLING
23/11-16  Update på udskolingens danskfag

•  ny ungdomslitteratur 

•  nye medier 

•  nye tilgange

Hvorfor tage på danskkursus på Christianshavn?

•   Få inspiration, ny viden og indsigt, så du kan yde en kvalificeret  
og toptunet danskundervisning

 

•    Bliv fagligt opdateret, præsenteret for den bedste børne- og 
ungdomslitteratur fra 2015-16, nyere teorier om læsning, litteratur, 
medier, multimodalitet og innovation – og få bud på, hvordan de kan 
omsættes til praksis

•    Gratis parkering og metro lige til døren (næsten)

L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Normalt forlader jeg en konference godt mættet, men efter en dag på Edcampen drog jeg 
hjem med sult på mere. Jeg giver her mine varmeste anbefalinger til næste Edcamp. 

Edcamp fik mig til at se en  
ny side af min undervisning

En skøn lørdag morgen tog jeg turen fra Hoved-
banen til Aarhus. Jeg var på vej til min første 
Edcamp, fordi min ledelse på Brøndbyøster Skole 
havde været så venlig at give mig grønt lys. 
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle for-
vente. Og jeg var/er stadig ikke helt 
sikker på, hvad en Edcamp er, men 
måske er det det, der gør hele 
forskellen? 

En Edcamp er ikke en »luk-
ket« konference med en fastlagt 
struktur i forhold til form og ind-
hold med x antal talere og workshops. 
Det er nærmere en »åben« konference, 
hvor indholdet skabes af deltagerne på stedet og 
i nuet. Alle deltagere medbringer et stykke af de-
res faglighed, personlighed og noget, de brænder 
for. Heri ligger styrken i en Edcamp. 

Vi indledte med »Gridden« – ganske fint ord for 
malertape på en væg inddelt i en udvidet krydsog-
tværsplade. Ideen er, at man sammen identificerer 
en række temaer – i dag om relation til uddannelse 
og læring. Man skriver sine tanker ned på post-it 
og lokaliserer en plads i gridden, hvor der er en form 
for konsensus i indholdet på sedlerne. 

Umiddelbart har Edcamp en deltagelseskul-
tur, der adskiller sig fra min jyske opdragelse. Her 
gælder mantraet »Man stemmer alene med fød-
derne«, som betyder, at du kun er forpligtet til 
at være der, hvor det giver mening for netop dig. 
Slut dig til det, der tænder en gnist af begej-
string og giver dig en lyst til at flytte dig selv og 
andre. Det skulle jeg lige vænne mig til. I løbet 

af dagen oplevede jeg dog, at jeg havde 
sat mig i en gruppe, hvor jeg havde 

haft en anden forforståelse af te-
maet, så dialogen havde taget en 
drejning, som ikke tændte mig. 
Her tillod jeg mig selv at stemme 
med mine fødder … Det var en 

befrielse at kunne flytte sig fra en 
dialog til en anden, uden at der var 

noget »forkert« i det.

Sulten på mere
Senere talte vi om digital dannelse i forhold 
til skolens indhold. Der var mange vinkler på 
emnet, og afslutningsvis smed Ove Christen-
sen kortet: »Hvad kan du bruge dette til på 
mandag?« Det nytter ikke, at vi har det hele i 
hovedet. Det skal komme eleverne til gode. Her 
har Edcamp meget at byde på, idet dialogen 
er placeret i feltet mellem det personlige og 
faglige. Her bidrog Edcamp direkte til, at jeg 
faktisk vil ændre noget i mit møde med mine 

elever. Jeg vil forsøge at iscenesætte min un-
dervisning, så de er mere på end mig. 

Inden jeg havde set mig om, var vi kom-
met til afslutningen og evalueringen af dagen. 
Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg 
siger: »Der var en stor tilfredshed med Edcam-
pen«. Ofte er jeg gået fra en konference godt 
mættet på flere niveauer, men efter Edcampen 
drog jeg sulten hjemad. Sulten efter mere vi-
den, indhold og at fortsætte dialogen med de 
mennesker, jeg lige havde mødt. Jeg vil gerne 
takke alle de deltagende for en god dag. Og jeg 
kan kun opfordre til, at du deltager næste gang 
i København den 4. juni. 

TEKST 

JESPER  LUTHER 
LÆRER

Læs også: 
Hele artiklen »Edcamp« under Lærer til lærer 
på folkeskolen.dk/ 582794

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Edcamp er en gratis konference. Der er ingen hoved-
talere, men deltagerne skaber selv indholdet gennem 
dialog. Næste Edcamp er i København lørdag den 4. 
juni. Deltagelse kræver tilmelding på Edcamp.dk

Edcamp

Der var ikke 
mangel på post-
its på gridden, 
hvor alle kunne 
dele deres ideer. 
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BØRNENE ER DE  
INKLUDERENDE  
EKSPERTER

BØRNENE ER  
DE INKLUDERENDE  
EKSPERTER

Teamet begynder 
altid arbejdet i en 
klasse med et par 
lege. Bagefter er 
børnene klar til at 
tale om deres følel-
ser og de problemer, 
der er i klassen. Her 
er det en klasse på 
Holmegårdsskolen.

Inklusionen går bedst, når  
børnene er involveret i arbejdet, 
fortæller det udgående team fra 
Sporet i Hvidovre. Teamet tager ud 
på skolerne og arbejder med hele 
klassen, når de bliver tilkaldt.

N Y E  Ø J N E  P Å  I N K LU S I O N
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»De største inkluderende 
eksperter er børnene. Det 
er dem, der står for det 
største inklusionsarbejde i 

en klasse – og så forældrene. For forældrene 
skal huske, at de er med i skole hver dag. De 
sidder på skuldrene af deres børn«.

Mette Osorio og Mikkel Rune Berg er det 
udgående team fra Hvidovre Kommunes spe-
cialtilbud Sporet, og det er dem og deres leder, 
Thomas Gaarde-Johansen, der understreger 
børnenes ekspertrolle, når det gælder inklusi-
on. Sporet er kommunens specialtilbud til børn 
og unge med psykosociale vanskeligheder.

To gange om ugen er lærer Mette Osorio 
og pædagog Mikkel Rune Berg sammen ude 
på kommunens skoler for at observere, vej-
lede og supervisere deres kolleger. Skolele-
derne kan ringe og bestille et besøg – og der 
er gang i butikken, som teamet udtrykker det, 
så der er en kort ventetid. 

Som regel begynder teamet med at holde 
et møde med skoleleder og den lærer, der øn-
sker hjælp til inklusion af en eller flere elever 
i en klasse. Her bliver problematikken vendt, 
og ofte vil Mette Osorio og Mikkel Rune Berg 
derefter komme for at observere i klassen i to 
til tre lektioner.

I gennemsnit varer et forløb tre måneder, 
hvor teamet arbejder med klassen. Det in-
volverer lege, samtaler, interview og måske 
forældremøder.

Skolens sværeste opgave
»Udgangspunktet for at bringe specialpæda-
gogiske tanker og ideer ind i almenskolen 
er at åbne for flere muligheder, og det sker 
bedst, når lærerne selv ser de nye stier og 
går ind i arbejdet«, fortæller Sporets leder, 
Thomas Gaarde-Johansen. 

»Derfor er det vigtigt, at lærerne forstår, 
at vi kan medvirke til at sætte en udviklings-
proces i gang, som det er deres opgave at føre 
videre. Men det sker, at teamet bliver mødt 
med ønsket om, at de ’fjerner’ eleven, og det 
siger jo bare noget om, hvor pressede lærerne 
er, og at inklusion er skolens sværeste op-
gave. Lærerne har ofte ikke meget viden om 
børn med særlige behov«.

Han fortæller, at Hvidovre Kommune for 
nogle år siden havde et mål om at kunne 
inkludere 98 procent af alle elever, men at 
kommunen er gået væk fra at have et specifikt 
tal for inklusion.

»Her handler det om at inkludere det 
højest muligt opnåelige antal, men set ud fra 
hvad der giver mening og kan lade sig gøre. 

Der må godt være særlige 
regler for nogle af eleverne 
i klassen, uden at det går 
ud over almenpædagogik-
ken i klassen, understreger 
Mette Osorio og Mikkel 
Rune Berg.

For der er nogle børn, for hvem folkeskolens 
store fælles liv er for voldsomt«, siger Thomas 
Gaarde-Johansen.

Men hvis barnet skal være i klassen, skal 
det være uden skærm eller skillevæg, for 
hvis barnet sidder bag en skærm, er det ikke 
inkluderet. Og ingen skal være på tålt ophold 
i en klasse.

Arbejder med hele klassen
Når teamet første gang møder skoleleder 
og lærere, skal de blandt andet høre, hvad 
lærerne allerede har forsøgt sig med. 

»Vi skal jo ikke komme og gøre dét, der 
allerede er gjort flere gange. Vi skal komme 
med noget andet«, siger Mikkel Rune Berg.

Herefter observerer teamet klassen. 
»Vi er bevidste om vores roller, og vi sæt-

ter os forskellige steder i klassen, så vi ser 
noget forskelligt«.

Mette Osorio fortæller, at de aldrig har 
brug for at kommentere på lærernes klas-
seledelse.

»Det er de smaddergode til. De har opstil-
let mål og alting. Kommunen har haft en 
stor indsats netop om klasseledelse og AKT 
(adfærd, kontakt, trivsel). Vi lægger snarere 
mærke til, hvor barnet er placeret i klassen, 
forskellige konstellationer, og hvilket sprog 
man taler. Om barnet føler sig særlig udsat«.

»Jeg bemærker altid, hvis en lærer siger: 
’Nu gør du det igen’ eller ’Du gør altid ...’, for 
så har barnet fået en særlig rolle og befinder 
sig i en bestemt position. Sproget er meget 
vigtigt«.

Det handler om ikke at stirre sig blind på 
et barn, for der er altid mange elementer i 
det, når der er bøvl i en klasse, og teamet 
arbejder altid med hele klassen.

»Vi taler med eleverne om, at alle skal 
have det godt i skolen, og at de er det vigtig-
ste for, at det lykkes«.

Vi taler om problemerne
Når teamet begynder at arbejde med klassen, 
introducerer de altid et par lege inspireret 
af Theraplay-metoden. Det har i gruppesam-
menhæng til formål at bringe eleverne tæt-
tere på hinanden. Alle kan være med, og så 
kan de bagefter tale med eleverne.

»Det er svesken på disken. Vi taler om pro-
blemerne. Ofte sidder vi i rundkreds og taler 
med eleverne. De sætter ord på deres følelser, 
og vi bruger måske Livstræet. Her skriver hvert 
enkelt barn på rødderne på deres træ, hvilke 
personer der har betydning for dem og har 
været der altid. Stammen er særlige oplevelser 
med betydning. Bladene er betydningsfulde 
mennesker, og eleverne tegner blade og skri-
ver navne på. Insekterne er det besværlige 
– udfordringerne – og fuglene er dem, der gør 
det nemmere og hjælper barnet med at hånd-
tere problemerne«, forklarer Mette Osorio.

Teamet kan for eksempel udforme et be-
vidningsbrev, hvor de ikke tolker, men fortæl-
ler, hvordan noget gør indtryk på barnet. De 
kan også interviewe børnene. Bagefter læser 
de op. Måske har et barn fortalt: »Jeg tror, jeg 
kunne være mere glad, hvis jeg havde nogen 
at lege med i frikvarteret«. De tager udsagn 
op og taler med klassen om, hvad de kan 
gøre. De taler om, at livshistorier betyder, at 
man har noget med sig – noget forskelligt – og 
derfor reagerer forskelligt.

»Vi taler om vigtige begivenheder i en 5. 
klasse. En har måske mistet sin far, og så viser 
det sig, at en anden har mistet sin mormor 
for nylig – og det er der ingen, der ved. En 
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Lærer Anders Dall og eleven i 5. 
klasse var gået på grund.

»Der var ingen vej tilbage. Vi 
havde ingen ordentlig relation 
længere, og jeg følte, at jeg havde 
opbrugt alle mine pædagogiske 
redskaber. Jeg kunne ikke komme 
længere selv«, forklarer Anders 
Dall, der er lærer på Gungehussko-
len i Hvidovre.

Eleven var i konflikt i hvert 
eneste frikvarter. Han virkede ir-
riterende på de andre elever, og 
i timerne svarede han igen, ville 
aldrig gøre noget, hvis en lærer 
havde bedt ham om det. Timerne 
endte indimellem i kaos, for alt af-
hang af, hvilket humør Jonas tog 
med ind i klassen. Læreren talte 
jævnligt med hans mor, der var 
AKT-støtte på ham, og intet hjalp 
tilsyneladende.

Hjælpen kom i form af det ud-
gående team fra Sporet. De kom 

på skolen til et møde med læreren 
og skolelederen.

»Jeg var skeptisk over for, hvad 
de kunne gøre. Jeg kunne slet ikke 
se, at det kunne fortsætte med 
eleven i klassen. Jeg var helt ude 
i tovene. Drengen havde fået et 
dårligt ry i klassen og havde ingen 
gode relationer. Han spurgte mig 
på et tidspunkt, om jeg kunne blive 
rigtig sur. Ja, jeg kan godt blive 
vred, men jeg vil ikke stå og råbe ad 
børn, for gør man først det, så har 
man tabt«, fortæller Anders Dall.

Han var glad for, at teamet ville 
arbejde med hele klassen, for det 
troede han mest på, men han tro-
ede faktisk ikke, at teamet kunne 
gøre noget i forhold til denne elev. 
Forløbet gik dog rigtig godt, og i 
dag betegner Anders Dall det som 
en ny start for Jonas.

»Vi har en supergod relation 
nu. Det er dejligt, at teamet fik ret 

i, at de kunne gøre noget. Vi havde 
jo talt om, at eleven skulle skifte 
klasse eller skole, og jeg var meget 
tvivlende over for, om noget kunne 
lykkes her«.

Anders Dall forklarer, at teamet 
først observerede et par lektioner, 
hvor der tilsyneladende slet ikke 
var problemer i klassen. Han havde 
aldrig oplevet drengen sådan tid-

ligere, men så gik arbejdet med 
klassen i gang. Hver gang teamet 
kom, gik klassen hen i nye rammer 
– et andet lokale – hvor de legede 
et par lege sammen. Derefter var 
der relationsarbejde, hvor alle sad i 
rundkreds og fortalte.

»Eleven fik sat ord på, hvad han 
syntes var svært. De andre lyttede. 
Han fik fortalt sin historie, sat ord 
på sine følelser, og andre i klassen 
fik også åbnet for noget. Så nu er 
der ingen konflikter i frikvartererne, 
og han har venner i klassen. Fagligt 
kunne han godt være mere på dup-
perne, og han har noget at arbejde 
med, men det er helt utroligt, at det 
kunne lykkes«.

For Anders Dall har det også 
betydet meget.

»Jeg kunne ikke have løst det her 
selv. Jeg kunne ikke mere. Det bed-
ste var, at der kom nogle udefra«. 
hl@folkeskolen.dk 

»Jeg kunne ikke 
have løst det her 
selv. Jeg kunne ikke 
mere. Det bedste 
var, at der kom  
nogle udefra«.
Anders Dall
Lærer 

Lærer: En ny start for Jonas

klassekammerat har måske mistet sin kanin«, 
siger Mikkel Rune Berg.

Disse samtaler bruges til at åbne for at tale 
om væsentlige emner i klassen.

»Der er ofte en vis berøringsangst over for 
det, der er svært, men det bliver sværere, 
hvis man ikke taler om det. Problemerne 
risikerer at eskalere, og et barn får en rolle, 
som er svær at slippe af med igen«, forklarer 
Thomas Gaarde-Johansen.

Når livshistorierne er fortalt, eller vigtige 
emner er berørt, kan eleverne måske komme 
med ideer til, hvordan de kan hjælpe en klas-
sekammerat. Det kan være, at én skal hjælpes 
væk, så han ikke kommer i slåskamp, når der 
opstår konflikter i skolegården. 

»De bløde værdier er jo i virkeligheden de 
benhårde. Det er dér, børnene bliver udskilt, 
hvis de ikke kan begå sig«, siger Thomas 
Gaarde-Johansen.

Teamet oplever tit, at skoledagen i en 
klasse ændrer sig på meget kort tid, når de 
har talt om alvorlige emner og følelser.

Særlige regler for nogle elever
Teamet fortæller, at de gerne vil supervisere 
dér, hvor lærerne oplever, at de står ved et 
vejkryds. Dér, hvor læreren for eksempel 
skal beslutte, om der må være særlige regler 
for én elev i klassen, eller om man skal være 
loyal over for de fælles regler.

Må Peter sidde med en iPad på »det for-
kerte tidspunkt«, når de andre i klassen ikke 
må? Ja, mener teamet. Der må godt være helt 
særlige regler for måske syv elever i klassen. 
Det er vigtigt at kende forskel på almen pæ-
dagogik og specialpædagogik.

»På en skole har man fokus på den almene 
pædagogik. Vi har et eksempel, hvor der var 
nultolerance over for uro i en klasse. Det vir-
ker godt på mange elever, men på denne ene 
elev virkede det modsat. Oplevelsen var, at 
han reagerede modsat de forhåbninger, som 
intentionen var. Hans vanskeligheder ved at 
indgå i de almenpædagogiske sammenhænge 
gav ham en oplevelse af, at han ikke duede«, 
fortæller Mikkel Rune Berg.

»Hvis man skal hjælpe denne elev, dur 
almenpædagogikken ikke. Men så tænker 
læreren: Hvis Peter får en anden mulighed, så 
vil de andre jo have det samme«.

Mette Osorio fortæller, at hun spurgte læ-
reren: »Hvis Peter var her nu, hvem ville han 
så mene havde magten?« Læreren svarede, 
at Peter nok ville mene, at hun havde magten. 

»Ja, og det er en landvinding, når læreren 
kan se det. Man kan godt gøre noget specielt 
for Peter og holde fast i almenpædagogikken 
over for klassen«.

Den slags er bestemt et dilemma, mener 
teamet. Men når klassen kender hinandens 
livshistorier, får alle mere indblik. Den elev, 
som nogle synes bliver behandlet som »en 
hudafskrabning«, fordi så fungerer det bedst – 
den elev bliver ikke ved med at være »en hud-
afskrabning«. Og det er dét, der er målet. 
hl@folkeskolen.dk

Læs mere om det udgående teams metoder 
på sporet.skoleporten.dk
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Da Jonas gik i 5. klasse, fik hans mor, Søs Chri-
stensen, dagligt opringninger fra hans lærer 
eller fra skolen, fordi drengen var i voldsomme 
konflikter med klassekammerater eller lærere. 

»Det var frustrerende, hver gang mobilen 
ringede på mit arbejde. Hjemme talte vi også 
meget om det. Det fyldte så meget«, fortæller 
Søs Christensen.

I dag, hvor han går i 6. klasse, ringer mobilen 
faktisk aldrig fra skolen. 

»Jeg har næsten fået en ny søn, og vi har 
fået ro på i hverdagen. Selv siger han, at team-
ets arbejde har hjulpet ham til at få det meget 
bedre«. 

Jonas kom i skole, da han var fem et halvt, 
fordi resten af hans gruppe i børnehaven var 
lidt ældre og skulle i skole. Det gik fint indtil 3. 
klasse, hvor hans klasse blev lagt sammen med 
en anden klasse i en større skolesammenlæg-
ning. Han havde ingen venner med over i den 
nye sammenlagte klasse.

Han kom konstant i konflikt og slåskamp. 
Han fik akut AKT-hjælp nærmest dagligt og 
var både hos egen læge og skolepsykolog, fordi 
»der måtte jo være noget galt«. Psykologen 
fandt ud af, at drengen havde koncentrations-
besvær, men intet andet. 

»Skolelederen fortalte på et tidspunkt om 
det udgående team fra Sporet. Jeg frygtede, 
at han skulle i et specialtilbud, men vi havde 
en helt fantastisk samtale med teamet. De 
fortalte, at de ville tale med Jonas og med hele 
klassen. Da de havde talt med ham, kom han 
hjem med fem plancher, hvorpå der stod, hvad 
der gjorde ham glad og trist, og hvad der skulle 
til for at forandre noget. Det var hårdt at finde 
ud af, hvor ked af det han egentlig var«, fortæl-
ler Søs Christensen.

Hun beskriver sønnen som en bulderbasse.  
En åben og nysgerrig dreng, der har tendens til 
at gemme sit bløde indre i en hård skal – lidt 
som en skildpadde.

»Han var kommet ind i en meget negativ 
spiral, hvor han hele tiden oplevede afvisninger 
fra de andre børn. Fordi han sparkede bolden 
væk, blev vred og slog. Men da alle i klassen 
fik mulighed for at tale om, hvordan de havde 
det, blev de andre overraskede over, at han var 
så ked af det. Det hjalp meget, for så kunne de 
hjælpe ham med at klare det hele bedre – og 
det ville de gerne«.

I dag går det godt i skolen. Han kæmper sta-
dig for at finde sin plads i drengeflokken og for 
at kunne tro på, at han er god nok, men hjemme 
taler de i dag om andet end konflikter i skolen. 

»Jeg læser lektier med ham i korte forløb for 

at kunne holde koncentrationen, og indimellem 
taler vi også ud fra de plancher, han havde med 
hjem dengang – om hvordan han kan tackle 
problemerne mest konstruktivt. Og jeg ved, at vi 
kan få hjælp, hvis det igen skulle blive nødven-
digt. Så kan jeg bare ringe til Mette og Mikkel 
fra det udgående team. Jeg kan også ringe til 
hans lærer Anders, for vi har hele vejen igennem 
talt fint sammen. Det har været en fantastisk 
indsats, der har gjort en meget stor forskel«. 
hl@folkeskolen.dk 

»Jeg har næsten fået en  
ny søn, og vi har fået ro på  
i hverdagen. Selv siger han, 
at teamets arbejde har  
hjulpet ham til at få det  
meget bedre«. 
Søs Christensen
Jonas’ mor

Jonas var kommet ind i en negativ spiral, og han var utro-
lig ked af det. Det viste sig i det arbejde, som det udgå-
ende team gjorde, fortæller Søs Christensen.

Forælder: 
Nu går  
det meget 
bedre

Foto: M
aria Becher Trier

Book et gratis 
Mobbestop-møde

Sæt fokus på trivsel
�Forebyg mobning
�Lav klassens egne 

samværsregler.  
 
Møderne er gratis,  
og op til 200 elever 
fra mellemtrinnet kan 
deltage. Møderne til-
bydes skoler i Aarhus 
og hovedstadsområ-
det i efteråret 2016.  
 
Læs mere på  
www.mobbestop.dk    
 
Mobbestop-mødet pas- 
ser ind i det obligatoriske 
emneområde Sundheds- 
og seksualundervisning 
og familiekundskab un-
der kompetenceområdet 
Sundhed og trivsel.

Projektet er udviklet af 
foreningen YouGlobe med 
støtte fra TrygFonden og 
15. Juni Fonden og faglig 
bistand fra Red Barnet. 
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D E T  M E ST E  H A N D L E R  O M  FO D B O L D
Eleverne fra en 9. klasse på Bakkegårdsskolen i Gentofte går ikke kun i klasse 
sammen. De er også et fodboldhold. Derfor handler en stor del af skoletiden 
om fodbold, og det skal gøre eleverne fagligt dygtigere.

FOTO BO TORNVIG / TEKST SEBASTIAN BJERRIL

F O T O G R A F E R E T
J E N S E N ,  G R E N  

O G  W I N T H E R
Som på ethvert 

fodboldhold bliver mange af 
drengene kaldt ved deres 

efternavn.

A L T I D  T O  A D  G A N G E N
»You’ll never walk alone« er en 
kendt Liverpool-sang. Og den 

passer godt til klassen. 
Her er altid to lærere  

på ad gangen.
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H O L D Å N D ?  M A S S E R !
Selvom Peter Deichmann Rømer 
først har eleverne efter træning, 

er han mødt op på trænings-
banen, hvor han bakker op  

med højt humør. 

S P I L L E R  F O R  F L E R E  H O L D
Olsen spiller som flere af 

drengene også i en klub i fritiden. 
Klubberne har førsteret, hvis 

kampene ligger  
oven i hinanden.

I N G E N  H V I L E P U L S
45 minutters daglig bevægelse? 

Ja, tak. Foruden tre gange to 
lektioner fodboldtræning om 

ugen har klassen også almindelig 
idrætsundervisning.

M Å L  I  S T Ø V L E R N E
Når Nick Christensen ikke 

underviser drengene, banker han 
mål ind på stribe i anden division 
Øst. 18 mål i efterårets 14 kampe 

helt præcis.
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J esper Hirtsgaard Walbums talestrøm afbrydes af dun-
ket fra en bold, der rammer døren til klasseværelset. 
Inde i klassen er han i gang med morgenrutinen, 

der går ud på at tage en snak med to af de elever, han er 
kontaktlærer for. Resten af klassen står ude på gangen og 
tripper som en sulten løveflok. 

»Har vi nogle Juventus-fans?« spørger Jesper – eller Skip-
per, som eleverne kalder ham – da flokken endelig bliver 
lukket ind. Aftenen har budt på Champions League i fjern-
synet, og det burde være garanti for en god snak. Men selv 
om bentøjet er frisk nok til kontrolleret at føre bolden med 
ind i klassen, er snakkemusklerne endnu kolde. 

Tobias så kampen, men har ikke noget at sige til udfal-
det. Han går i en 9. klasse, der ikke er som de andre på 
Bakkegårdsskolen i Gentofte. Klassen er only for boys. 18 
styk i alt. Sådan skal det helst være. For drengene er ikke 
kun klassekammerater, de er også holdkammerater, som 
spiller kamp hver eneste uge. Derfor skal antallet passe 
med, at der er nok til at stille hold, men heller ikke for 
mange til, at bænken overbefolkes. I spidsen for det hele 
er tre lærere, som er ansvarlige for både karakterfrem-
skridt og succes på grønsværen.

På Bakkegårdsskolen er 18 drenge mere end blot klassekammerater,  
de er også et fodboldhold. Men det vigtigste er ikke at blive den næste  
Ronaldo. Her er fodbolden til for at styrke eleverne fagligt.

FODBOLD GØR SKOLEN TIL       EN LEG 

Fulton er en 9. klasse 
på Bakkegårdsskolen 
i Gentofte. Klassen 
består kun af drenge, 
som træner fodbold 
tre gange to lektioner 
om ugen. Intentionen 
er at motivere ele-
verne. Det er ikke et 
krav, at eleverne er 
dygtige spillere, bare 
de interesserer sig 
for fodbold. Klassen 
er den første i projekt 
Akademiet Fodbold 
Fulton, som håber at 
udbrede projektet til 
andre kommuner. 

Fu l t o n

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  •   F O T O :  B O  T O R N V I G

Men klassen består ikke kun af kommende landsholds-
spillere, for drengene er ikke udvalgt for at have fødder, 
der kan udføre mirakler. Her er det kun lysten til fodbold, 
der tæller. Og det skal give fremgang på skolebænken. Fod-
bolden skal gøre det sjovt at gå i skole og give nogle af dren-
gene en tro på tingene, de har savnet i deres gamle klasser. 

Matematiklærer er topscorer i anden division
Sorte Adidas-bukser, der gør sig både på og uden for 
banen, ser ud til at være et hit blandt drengene, men også 
en enkelt lyseblå skjorte har plads i lokalet. »Find jeres 
tegninger frem. Er alle blevet færdige med udregningerne? 
Hvis ikke har I de næste 20 minutter til at blive færdige, 
inden vi skal ud at afprøve dem«, siger Nick Christensen, 
der sammen med Skipper har klassen i matematik her til 
morgen. Det er Nicks første job som nyuddannet lærer, og 
det er et drømmejob. For han er lidt af en fodboldnørd, 
og når han ikke underviser, er han angriber for HIK og 
suveræn topscorer i anden division Øst. 

Tobias hiver sin tegning op af tasken. Den viser stre-
gerne fra målfeltet på en fodboldbane. En enkelt skrå linje 
bryder de parallelle fra et punkt i målet ud til en prik helt 
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boldbord og plakater af nuværende og 
tidligere fodboldstjerner bruges reolen 
bagerst i klassen som pokalskab med 
metalstatuetter i guld, sølv og bronze. 
Bagvæggen er dekoreret med plancher 
af Folketingets partier opstillet som 
fodboldhold.

En halv time inde i skoledagen er 
der afmarch mod det lokale fodbold-
anlæg, selvom der endnu resterer 60 
minutters matematik. 

»Det her virker helt forkert. Målet 
er alt for lille. Zlatan var meget tættere 
på«. 

Vinklen ser noget anderledes ud i 
virkeligheden, end Tobias havde troet. 
Han kan ikke få det til at passe. Op af 
lommen kommer derfor telefonen, 
som drengene har fået grønt lys til 
at medbringe, så de kan optage hin-
andens skudforsøg. Zlatans mål må 
genses. 

ude til højre i feltet. Fra prikken og ned følger en ny linje, 
der tilsammen danner en trekant. 

»Kan I huske, hvad der er cosinus, og hvad der er 
sinus? Det skal I bruge til at regne ud, hvor jeres spiller 
afslutter fra«, spørger Nick ud i klassen. Alle har lavet plan-
tegninger over en af 20 scoringer, som Nick og Skipper har 
fundet på YouTube. Tobias har allerede foretaget sine be-
regninger. Prikken på hans tegning angiver det sted, hvor-
fra den verdenskendte svenske landsholdsspiller Zlatan 
Ibrahimovic bragede læderkuglen op i det ene målhjørne, 
da kun tillægstid stod i vejen for dommerens slutfløjt, og 
sikrede Sverige en vital sejr over Ungarn tilbage i 2005.  

Matematik på grønsværen
Tobias’ klasse og hold hedder Fulton og er indtil videre 
den første af sin slags under Akademiet Fodbold Fulton, 
der er grundlagt af projektleder Christina Wex og fodbold-
legenderne Brian Laudrup og Lars Høgh. De 18 drenge har 
gået sammen siden 7. klasse. Fem kom fra klasser på Bak-
kegårdsskolen, mens resten af drengene kom fra andre 
skoler i Gentofte eller skoler længere væk. 

Klasseværelset emmer af fodbold. Foruden et bordfod-

Nick hjælper 
med at måle 
op til Zlatans 
mål. 

Tobias i græsset lytter 
grundigt til de indledende 
instrukser fra Nick og 
Skipper.

Begge lærere, Nick og Skipper, 
er omklædt og deltager, når 
den står på fodboldtræning.

Der bliver gået 
grundigt til 
værks, når der 
skal måles op til 
målene. For det 
skal gå rigtigt 
for sig. 

FODBOLD GØR SKOLEN TIL       EN LEG 

Loven tillader ikke folkeskoleklasser, der kun er 
for det ene køn. Ifølge projektleder Christina Wex 
og en brochure på kommunens hjemmeside er 
Fulton et skoletilbud for drenge.

Men skolechef i Gentofte Kommune Hans 
Andresen siger::

»Selvom projektet Fodbold Fulton har fokus 
på fodboldglade drenge, har vi ikke udelukket 
optag af piger. Vi har indtil videre ikke oplevet 
nogen piger, som har vist interesse for projektet. 
Hvis der er en pige, som gerne vil være en del af 
projektet, vil vi tage det op, for det vil godt kunne 
lade sig gøre, da Dansk Boldspil-Union tillader 
piger på drengehold, men ikke omvendt«. 

Han fortæller, at kommunen vil overveje mu-
ligheden for at oprette en hel pigeklasse, hvis der 
i fremtiden er interesse fra et tilstrækkeligt stort 
antal piger.

 

Er det okay at udelukke piger?
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»Så er det herfra«, siger Nick efter at have kigget med 
og peger på et område omtrent en meter fra Tobias’ første 
plet. Tobias og tre andre må ned på knæ for igen at måle 
op med de overdimensionerede vinkelmålere. Med brug af 
en tråd finder de en ny placering til den grønne kegle, der 
afspejler den grå blyantsplet på tegningen. 

Tobias vender ryggen til både kegle og mål. Bolden er 
under knopperne på de neongrønne fodboldstøvler. Nu 
er han klar til at gøre Zlatan kunsten efter. Han vender 
sig med bolden, tager et hurtigt træk og rammer ved en 
fejl keglen. Den forrykker sig, så vinkelmåleren må tages i 
brug igen.

Fodbolden som faglig referenceramme
Det er ikke kun i dag, at Tobias og kompagni står med en 
bold under fødderne. De tre lærere for Fulton forsøger så 
vidt muligt at relatere den daglige undervisning til elemen-
ter fra fodboldverdenen. For drengene er mere på, når det 
boglige sættes ind i en fodboldramme. Det er også derfor, 
renæssancen blev et spørgsmål om, hvilken position 
Christian den 4. ville have indtaget på banen, hvem han 
spillede med og mod, og hvilken taktik han gjorde brug af. 
Det gør det lettere for eleverne at huske.  

»Bliv ved med at strække vristen, når du svinger benet. 
Og lad være med at kigge på målet. Du har spillet fodbold 
nok til at vide, hvor det er placeret«, guider Nick. Godt 
nok viser skemaet stadig matematik, men de fodboldtekni-
ske finesser kan sagtens finpudses samtidig.

Når Tobias og de andre drenge inden længe forlader 
projektet med et 9.-klassebevis i hånden, skal de tre lærere 
overtage et nyt kuld fodboldglade drenge. På længere sigt 
er ambitionen at få projektet bredt ud til andre kommu-
ner. 

Bolden lander et godt stykke fra målet. »Godt forsøg, 
kom igen«, lyder det opmuntrende fra en af drengene. 
Tobias giver Zlatan-scoringen et par forsøg mere. Nogle 
bedre end andre. Ingen er dog Zlatan-klasse, erkender 
han. Fra et andet sted på banen lyder ekko fra jubelråb. 
En håndfuld drenge kaster sig i græsset i en stor bunke. 
»Hvem var det, der lykkedes?« råber Skipper og smiler 
stort. Der er intet svar at høre fra drengene, som har travlt 
med at juble. I dag er det sjovt at have matematik. 
bje@folkeskolen.dk

Fodboldtræningen går først officielt i 
gang efter de to matematiktimer. Her 
står den på 90 minutters træning, inden 
dagen sluttes tilbage i klasselokalet med 
fire lektioners dansk. 

PRIS 85 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
LÆS MERE PÅ TIVOLI.DK/SKOLER

I Akvariet oplever indskolingsklasser den sprælske 
havfrue Una, der har brug for deres hjælp, når en 
fortryllelse skal ophæves. De lidt ældre elever træder 
i H. C. Andersens fodspor og sætter eventyrgenren under 
lup. Og klasser i udskolingen får, på en rundtur i den 
gamle Have, indblik i 1800-tallets København.

Vi tilbyder også forløb med fokus på matematik, fysik, 
natur/teknologi og kreative fag. Alle undervisningsforløb 
understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål for folkeskolen.

UNDERVISNING
I TIVOLI
TIVOLI TILBYDER HANDS ON LÆRING FOR ELEVER FRA 
0. – 10. KLASSETRIN, INDEN FOR EN BRED VIFTE AF FAG
TIL ALLE FORLØB ER DER TILKNYTTET EN UNDERVISER FRA TIVOLI

LÆRINGSKURVE PÅ

5G

HOVEDINDGANGEN
HVOR GAMMEL ER 
TIVOLI?

BALLONGYNGERNE
HVORDAN MÆRKES TUREN, 
NÅR DU IKKE KAN SE?DET GYLDNE TÅRN

STIGER DIN PULS 
PÅ VEJ NED?
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FOLD TEMAET ‘BØRN PÅ FLUGT’
UD I UNDERVISNINGEN 

Materialer til både madkundskab, engelsk, dansk, 
historie, natur/teknik, matematik og idræt.

Ikke siden Anden Verdenskrig har så mange været på flugt.
Mange af dem børn. Sæt fokus på dette aktuelle tema i 
undervisningen, og hjælp eleverne med at støtte Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde ved at bage, sælge og donere.

Læs mere på www.bagsådetbatter.dk

Nyt 
undervisnings-materiale om Syrien og 

Sydsudan
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Klasselærer Toke Guldberg sidder og arbejder med Aksel, 
der er blind. Undervejs fortæller Aksel ham, at han ikke 
ved, hvem han går i klasse med. Vi er tilbage i 2012. Ege-
gård Skole og Gladsaxe Skole er blevet lagt sammen. Siden 

ferien er der kommet 15 nye kammerater i klassen. Der er gået et par 
måneder. De andre børn har for længst lært hinanden at kende.

Toke Guldberg bruger historien til både at illustrere, hvordan det 
er at være blind i en almindelig skolehverdag, og til at fortælle om, 
hvad det er for en udfordring, skolen og læreren står med, når der 
er blinde børn i klassen. Alle informationer, tegn og bevægelser i 
lærerens præsentation på tavlen kan Aksel ikke se. I dag er han 
14 år og går i 7. klasse på samme skole. Han har en ven, der hed-
der August. Resten af klassen har han stort set ingen kontakt 
med. 

På det punkt ligner Aksel andre blinde børn og unge. Et for-
skerhold fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), 
Steen Bengtsson, Nuri Cayuelas Mateu og Anders Høst, konklu-
derede i 2010 i undersøgelsen »Blinde børn – integration eller 
isolation«, at når børnene i folkeskolen begynder at etablere 
dybere venskaber og få rigtige venner, så følger de blinde ikke 
med. De trækker sig fra de nære kontakter og klassens fælles-
skab og finder deres venner blandt andre blinde børn. Samtidig 
er de fagligt udfordret. Det tager tid at være blind, skrive punkt-
skrift, skaffe bøger, få skoleopgaverne fra computeren med blind-
skrift og talesyntese videre til den almindelige computer til skolens 
intranet, hvor opgaven skal afleveres.

»Jeg synes, man kan sige, at skolen rummer Aksel, men man 
kan ikke sige, at han er inkluderet«, siger Dorthe Christoffersen, Ak-
sels mor. Hun er ansat som inklusionskonsulent i Rudersdal Kommu-
ne. Det faglige er ikke det største problem. Det vanskelige for Aksel 
er de sociale relationer. Det at have noget sammen med og tilfælles 
med de andre i klassen. Gode fællesskaber med blinde jævnaldrende 
mangler han ikke.

Blinde og svagsynede børn og unge 
ryger ofte ud på et sidespor i skolen 
og på arbejdsmarkedet. De isolerer sig 
i deres egen verden og opgiver at få 
venner i skolen. Det kan have alvorlige 
konsekvenser i voksenlivet.

»Fødselsdage og fester 
sammen med klassen. Det 
er slet ikke mig«, fortæller 
Aksel, der hellere vil nørde 
med sin computer og sin 
interesse for mobiltelefoner. 

TEKST:  PERNILLE  BØGGILD    |   FOTO:  LARS JUST 

I N K L U S I O N
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Plads til blinde  
børn i skolen
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Blinde og unge med et synshandicap halter bagefter, når det gæl-
der uddannelse og job:

Halvdelen af de 18-40-årige har folkeskoleeksamen som høje-
ste gennemførte uddannelse.

Mens 68 procent af hele befolkningen under 40 år er i job, så har 
kun 23 procent af de blinde og stærkt svagsynede på samme alder et 

arbejde. Det fremgår af undersøgelsen »Blinde og stærkt svagsynede mellem 
18 og 40 år: Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse«, Aalborg Universitet, 2015.

Jesper Dahl, der er næstformand i Landsforeningen af forældre til blinde og svagsy-
nede, er ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng:

»Det starter i folkeskolen. Derfor er det vigtigt, at både skolen og forældrene er super 
opmærksomme på, hvordan det går. Selvfølgelig skal de unge i erhvervspraktik. Om det 
så er nødvendigt at køre dem rundt i en indkøbsvogn til arbejdsgiverne, så gør vi det«, 
siger han.

Kun 

får et arbejde
23  % 
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»Hvis vi har haft diktat, der skal afleveres til læreren på papir, så skal jeg først have 
det fra min maskine over til en almindelig computer, der kan gå på skolens intranet. 
Inden jeg er færdig med det, så er vi i fuld gang med næste time«. 
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Mange skift giver uro
»Vi har et godt samarbejde med skolen. De er 
meget lydhøre over for os, men skolesammen-
lægninger, klasser, der er blevet lagt sammen, og 
skiftende klasselærere har skabt forvirring. Jeg 
vil ikke sige, at de børn, der har behov for noget 
ekstra, er blevet glemt undervejs, men vores op-
levelse er, at erfaringerne ikke altid er blevet givet 
videre til det næste hold«, siger Dorthe Christof-
fersen. Der har i hvert fald været fem forskellige 
klasselærere i Aksels skoletid og et par forskellige 
støttelærere, mener hun.

»Han har brug for ro, tryghed og at kunne over-
skue og kontrollere det rum, han skal agere i. Han 
bryder sig ikke om forandringer, fordi de er svære 
at overskue. For ham er skoledagen nogle gange 
voldsom. Han har en skærpet hørelse og skal 
kapere alle de lyde, der er over det hele. Det kan 
man blive meget træt af«, forklarer forældrene.

Deres oplevelse er, at de mange skift og foran-
dringer har været med til at få Aksel til at trække 
sig socialt. Selv siger han, at børnefødselsdage, 
fester og sammenkomster slet ikke interesserer 
ham. Det, der for andre er en hyggelig sommer-
fest med grill i haven, er for Aksel støj og forvir-
ring. Han ved ikke, hvor toilettet er, og hvad kam-
meraterne laver, når de løber rundt. 

»Jeg er mest interesseret i computer og mo-
biltelefoner, særligt Nokia, og så har jeg spillet 
klaver, siden jeg var to år. Kærester? Nej, det inte-
resserer mig slet ikke«.

Kan være en gave for lærerne
Lærer Toke Guldberg og hans kollega, faglig leder 
Birgitte Schwaner, mener, at det absolut er skolens 
og lærernes opgave ikke bare at kunne rumme, 
men også at kunne inkludere blinde børn og andre 
børn med særlige behov. På den måde kan de 
»særlige« børn være en gave, fordi lærerne hele 
tiden skal tænke sig om en ekstra gang.

Det er en balancegang, siger de to, hvor man 
som underviser må afveje, hvornår man gennem-
fører en aktivitet, som styrker hele klassen, og 
hvornår man sætter noget i gang, som er målrettet 
en enkelt elev. Mens forældrene mener, at Aksel 
nogle gange bliver sat til at vente udenfor eller læ-
ser lektier med sin støttelærer, mens de andre spil-
ler bold i gymnastiksalen, så siger begge lærere, at 
de prøver at få Aksel med så meget som muligt.

»Vi har haft besøg af en træner, der har spil-
let goalball med klassen, et holdspil, hvor der er 
klokker i bolden«, forklarer Toke Guldberg. »Vi 
har også spillet stikbold, hvor Aksels støttelærer 
har været med. Nogle gange har hun kastet bol-
den. Andre gange har Aksel selv gjort det«. 

»På idrætsdagen på Bagsværd Stadion løb han 
sammen med en ledsager, hvor de var forbundet 
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»Når man kommer i pu-
berteten, bliver det eks-
tra svært at være blind. 
Der foregår rigtig meget 
nonverbal kommunika-
tion mellem pigerne og 
drengene. Rigtig meget 
kropssprog, som det 
er svært for en blind at 
følge med i«,  
fortæller faglig leder  
Birgitte Schwaner

»Vi har forsøgt at skabe 
kontinuitet. Aksel har 
haft den samme klasse-
lærer de seneste fire år 
og også haft den samme 
støttelærer gennem en 
del år. De mange skift 
ligger længere tilbage«, 
fortæller  
Toke Guldberg

med en kort snor, en slags løbebånd«, tilføjer Bir-
gitte Schwaner.

Idræt kan være meget støjende. Der er gang i 
den. Det går hu hej vildt for sig. Det kan være meget 
anstrengende, når man er blind. Så er det okay, 
mener hun, at tage en pause indimellem og hvile 
ørerne.

I forhold til den øvrige undervisning nævner Toke 
Guldberg, at Aksels klasse har haft særlige pige- og 
drengedage, hvor drengene spillede poker. Aksel 
medbragte selv særligt mærkede pokerkort, så han 
kunne spille. Måske en aktivitet, der ikke lå ligefor, 
da drengene skulle beslutte sig. Men det var en stor 
succes. Aksel er også vild med at bowle.

Hensynsbetændelse
»Aksel skal lære at begå sig i en seende verden. 
Derfor nytter det ikke noget, hvis vi tager for 
mange hensyn. I starten ryddede jeg vejen for 
ham, når han skulle gå et sted hen. Hold op 
med det, sagde synskonsulenten. Når Aksel 
bliver voksen, er der ikke nogen til at gøre den 
slags for ham. Og måske er det rigtigt, at han må 
tage nogle knubs, støde ind i noget og lære af det. 
Det gør vi andre jo også«, siger Birgitte Schwaner.

Derfor opfordrer skolen også hele tiden Aksel 
til at deltage i de sociale arrangementer, fester, 
lejrskoler og så videre. Der er ikke noget galt 
i kun at have én ven. Mange børn på skolen 
foretrækker én til én-venskaber. Men de sociale 
arrangementer kan være billetten til det seende 
fællesskab. Nye kammeratskaber. Inklusion frem 
for eksklusion.

»Det er svært. Vi har talt meget om det i lærer-
gruppen, med forældrene og Aksel selv. Noget at det 
handler jo også om, hvad Aksel selv vil. Han er nødt 
til at vise de andre interesse og gøre en ekstra indsats. 
Sådan er det også fagligt. Han skal arbejde hårdere og 
længere end de andre børn. Jeg synes ikke, det her 
handler om, at folkeskolen eller de andre børn ikke 
kan rumme de anderledes. Faktisk går han i en meget 
rummelig klasse«, siger Toke Guldberg.

Hverken han eller Aksels forældre ønsker sig 
tilbage til 60’erne og 70’erne, hvor blinde børn blev 
enkeltintegreret og sendt hjemmefra for at gå i skole 
med andre blinde børn og svagsynede. Nej, lyder 
det fra Birgitte Schwaner. Derefter høj latter, og Ak-
sels mor reagerer på samme måde:

»Nej, der er vi ikke. Overhovedet ikke. For Aksel 
er folkeskolen det rigtige sted at være, og han skal 
heller ikke væk fra sin familie. Vi er også meget 
opmærksomme på det sociale, og det at Aksel skal 
lære at begå sig i et samfund af seende. Aksel er 
teenager og har også selv et ansvar. Måske skal han 
blive lidt bedre til at rykke sig og spørge kammera-
terne. Sige hej, og hvem er du, når de ikke lige får 
fortalt, hvem de er«.   freelance@folkeskolen.dk

I N K L U S I O N
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

Foto: BrancheArbejdsmiljøRådeneArbejdstilsynet vil holde særligt 
øje med folkeskolen
Smerter i nakke, skuldre og ryg på 
grund af dårligt arbejdsmiljø skal 
være fortid i folkeskolen. I år er 
skolen nemlig en af de brancher, 
som Arbejdstilsynet vil holde et 
ekstra øje med. Folkeskolen er ud-
valgt til at gennemgå udvidede ri-
sikobaserede tilsyn, som er et eks-

tra besøg ud over de almindelige 
tilsynsbesøg. Udvalgte folkeskoler 
kan derfor se frem til at modtage 
mindst to tilsynsbesøg, hvor besøg 
nummer to har et særligt fokus på 
skolens ergonomiske og psykiske 
arbejdsmiljø.

Lær dine elever at begå  
sig på nettet

Skal din kollega vinde Årets 
Læseinitiativpris?
Så har du igen chancen for at indstille en god og ini-
tiativrig kollega til Årets Læseinitiativpris på 15.000 
kroner. Det er Landsforeningen af Læsepædagoger, 
som med konkurrencen ønsker at opmuntre til at ud-
vikle projekter, der kan styrke børns læsefærdigheder. 
Sidste år gik prisen til projekt »Læsebølgen i Kon-
gevænget«, der via en opsøgende, dialogisk og an-
erkendende indsats hjalp med at tænde en læselyst 
hos personer, der ellers ikke læser. Alle kan indstilles 
til prisen. Ønsker du at indstille en kollega, skal det 
ske senest den 1. juni på foreningens hjemmeside.

Tiårige Sebastian udgiver  
bog nummer to 
Kik på de truede dyr, og sæt pris 
på dem, mens de endnu har deres 
gang på jorden. Det er Sebastian 
Sejer Juul Hansens budskab i hans 
nye bog »Kik-kik på dyrene«. Bogen 
handler om Anton, der rejser rundt 
for at se truede dyr fra hele verden. 
Sebastian har lavet et hul til Antons 
ene øje gennem hele bogen, så læ-
seren ser verden igennem Anton. 
Det er tiårige Sebastians anden 
bog. Den første skrev og tegnede 
han på 2,5 timer på sin bedstefars 
kontor, og succesen blev så stor, at 
Danmarks vel nok yngste forfatter 
nu også kan læses i Tyskland.

Foto: Istock
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Hvad deler dine elever på Facebook, og deltager de i de-
batter på de sociale medier? Alt hvad de gør, efterlader 
digitale »fodspor«. Derfor skal unge mere end nogensinde 
overveje konsekvenserne af deres opførsel på mobilen 
eller bag computerskærmen. »CodeX« er et nyt gratis un-
dervisningsmateriale til dine elever i 5.-6. klasse til netop 
det. Forløbet varer seks lektioner, og her skal eleverne tage 
stilling til en række problemer ved en digitaliseret hverdag.

Foto: Istock

For info kontakt info@trykiskolen.digital
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LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. 
klasser deltager i et alternativt og 
udfordrende læringsforløb, der sætter 
fokus på noget helt essentielt, nemlig 
mad og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, 
vil eleverne deltage aktivt i tilbered-
ningen af alle deres måltider, samtidig 
med at de bliver klogere på råvarer, 
sundhed og bæredygtighed.
Det er både lærerigt og sjovt – og så 
styrker det fællesskabet i klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, 
hvor eleverne involveres i de mange 
aktiviteter omkring mad og måltider, 
sundhed, trivsel og bæredygtighed.
Vores faste personale står for alle 
indkøb, mens aktiviteterne planlæg-
ges i tæt samarbejde med elever og 
lærere.
MADlejr har plads til 2 skoleklasser ad 
gangen, og prisen for de 4 overnat-
ninger er 500kr. pr. elev – inkl. moms, 
forplejning og undervisningsmateriale 
til FØR, UNDER og EFTER opholdet. 
Derudover skal I ikke betale for 
lærernes ophold (2 pr. klasse). 
- Og husk, at den offentlige transport 
kører lige til døren.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE
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S enest ved starten af næste skoleår 
skal alle kommuner være i gang 
med at implementere en læ-
ringsplatform. I øjeblikket er det 
Meebook, MinUddannelse og KMD 

Educa – i den rækkefølge – som flest kommu-
ner har foretrukket, forklarer formanden for 
Danmarks It-vejlederforening, pædagogisk it-
konsulent i Favrskov Kommune John Klesner. 
Og inden han kaster sig ud i at give en vurde-
ring af de tre løsninger, understreger han, at 
det bliver netop det. Et øjebliksbillede. 

Savner brugervenlighed
»Læringsplatformene er i høj grad ’work in 
progress’. Det har været svært for leverandø-
rerne at spore sig ind på, hvad de endelige 
kravsspecifikationer fra kommunernes 
udbudsfællesskab, Kombit, ville lande på, 
ligesom de funktionaliteter, der er i syste-
merne lige nu, ikke nødvendigvis bliver de 

endelige. Meget kan endnu nå at ændre sig«, 
siger han. 

It-vejlederformanden har dog ingen pro-
blemer med at påpege, at alle tre systemer 
lige nu har problemer med brugervenlighe-
den. 

»Det bunder primært i, at de alle tre er 
meget tekstbaserede. Det kan gøre det svært 
for de mindste elever og de forældre, der har 
svært ved at orientere sig i tekst.

MinUddannelse giver dog mulighed for at 
ændre i det grafiske interface, så det bliver 
mere overskueligt«, siger John Klesner.

»Det er det rent visuelle. Derudover har 
Meebook den udfordring, at man meget 
ofte skal scrolle meget langt ned for at finde 
en mulighed for at klikke sig frem til næste 
skærmbillede«. 

Favrskov Kommune, hvor John Klesner 
er it-vejleder, har valgt Meebook, men han 
har også sat sig ind i KMD Educa og MinUd-

dannelse. Hans vurderinger er suppleret af 
it-vejleder Thomas Dreisig, som arbejder med 
MinUddannelse i Kerteminde, og it-vejleder 
Jimi Willesen, som arbejder med KMD Educa 
i Lejre.

Overskueligt, men ensformigt
Fra et rent lærersynspunkt er alle tre syste-
mer intuitivt opbygget og overskuelige at 
komme i gang med, når man skal opbygge 
undervisningsforløb, mener John Klesner.

»Det er vigtigt, at der er tænkt over, hvor 
let det er at navigere i, første gang man skal 
bruge det. Der er alle tre ret fint med – dog 
med MinUddannelse som det system, hvor 
der er flest ting at tage stilling til, og Meebook 
som det mest enkle«, siger han.

Det er ikke til at sige, hvad lærerne fore-
trækker, påpeger it-vejlederen. MinUddannel-
se har for eksempel fuld integration af Google 
Docs og Office 365, og de mange muligheder 

Ekspert vurderer:  
Hvilken læringsplatform 
er bedst?
A F  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  O G  P E R N I L L E  A I S I N G E R  •  I L L U S T R A T I O N :  P E R N I L L E  M Ü H L B A C H

Hvor står de tre mest udbredte løsninger, når det kommer til brugervenlighed, 
fleksibilitet og mulighed for at understøtte den gode undervisning? Folkeskolen 
har bedt it-vejledernes formand om en vurdering.
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vil skabe frustrationer hos nogle lærere, mens 
Meebooks enkelhed vil gøre det hos andre.

»Enkelheden gør det let at sætte sig ind 
i, men lægger for eksempel begrænsninger 
på multimodaliteten. Man kan uden de store 
problemer sætte fotografier og videoer ind 
i sine undervisningsforløb, mens det bliver 
svært for eksempel at præsentere tabeller på 
en indbydende måde«, siger John Klesner. 
»Det er svært at lave et lækkert og visuelt 
indbydende skærmbillede, når mulighederne 
er begrænsede. Det bliver hurtigt stereotypt, 
hvilket giver overskuelighed for nogle, mens 
andre vil hæfte sig ved, at det bliver kedeligt 
i længden, og derfor vil foretrække MinUd-
dannelses kompleksitet, men til gengæld 
bedre muligheder for at skabe visuel varia-
tion«. 

Overtager ministeriets syn på læringsmål
En ting er det visuelle udtryk, noget helt an-
det det didaktiske indhold af undervisnings-
forløbene. Kort sagt: Understøtter systemerne 
!den gode undervisning«? 

»Den gode undervisning er jo en kompleks 
størrelse, der indeholder en blanding af dan-
nelse, trivsel og læring. Her er læreren nok 
mere afgørende, end hvilken platform man 
vælger, men man kan pege på, at alle tre sy-
stemer i hvert fald lægger op til en bestemt 
didaktik ved at lægge mest vægt på lærings-
målene i forenklede Fælles Mål«, siger John 
Klesner.

»Man kan ikke lave ’drag and drop’ og op-
bygge forløbene omkring kompetencemålene, 
på samme måde som man kan med færdig-
heds- og vidensmål«.

Her skal det dog siges, at Meebook og 
MinUddannelse ikke er låst til tænkningen 
omkring læringsmålstyret undervisning, 
som KMD Educa er. Educa lægger op til, at 
læreren som det første vælger færdigheds- og 
vidensmål, og derefter hvilke tegn på læring 
eleverne skal evalueres på. Man kan vente til 
sidst, men det kan ikke lade sig gøre helt at 
undlade målene. 

»I Meebook kan man udvikle undervis-
ningsforløb uden først at vælge mål, og man 
kan splitte lærings- og færdighedsmål op. Det 
ville man aldrig gøre ud fra den tankegang, mi-
nisteriet lægger for dagen«, siger John Klesner.

Og i MinUddannelse er det helt op til læ-
reren, om man vil bygge forløbene op efter 
færdigheds- og vidensmål, selv formulere mål 

Den gode undervisning 
er jo en kompleks stør-
relse, der indeholder en 
blanding af dannelse, 
trivsel og læring. Her  
er læreren nok mere  
afgørende, end hvilken 
platform man vælger.

skal være mulighed for lokal tilpasning. Det, 
der fungerer i Rødovre, gør det ikke nødven-
digvis i Hvidovre. Når det kommer til de tre 
mest populære løsninger, er der dog ikke 
de store tilpasningsmuligheder, mener John 
Klesner.

»Desværre er alle systemerne karakterise-
ret ved, at leverandøren mener at have løs-
ningen. Skolerne kan ikke påvirke det store«, 
siger han.

For eksempel deler man automatisk alle 
undervisningsforløb i KMD Educa, mens man 
i Meebook aktivt skal vælge at dele.

»Her mangler muligheden for, at skolerne 
kan vælge at dele automatisk eller ikke, alt 
efter hvilken kultur man vil fremme. Og æn-
dre det, hvis man skifter holdning«.

»Man kunne også forestille sig, at en skole 
ville begrænse funktionaliteten i en indkø-
ringsfase og så gradvist give brugerne flere 
muligheder, efterhånden som de vænner sig 
til systemet. Den mulighed findes heller ikke i 
nogen af systemerne«, påpeger John Klesner.

I MinUddannelse vælger lærerne selv, om 
de vil dele et forløb, og de kan også fjerne det 
senere, hvis de fortryder. KMD Educa har i 
nogle kommuner i samarbejde med lærerne 
slået delingsfunktionen fra i indkøringsfasen, 
men fremover vil der være automatisk deling.

Frustrerende at arbejde med betaversioner
Den 8. januar i år meldte KL nogle kravsspeci-
fikationer ud, som kommunerne kan vælge at 
læne sig op ad, når de skal vælge læringsplat-
form. Hos de tre mest populære systemer er 
det forskelligt, hvor langt de er i forhold til at 
leve op til dem.

MinUddannelse er længst, Meebook følger 
efter, mens der er et stykke vej endnu for 
KMD Educa.

»Hvis man kigger på sådan noget som 
ledelsesinfo og evalueringsdelen, så er man 
langt fremme hos MinUddannelse, i Meebook 
er det født, men langtfra færdigt, og hos KMD 
Educa eksisterer det stort set ikke«, siger han, 
men understreger:

»Tingene går så stærkt lige nu, at situatio-
nen kan være en helt anden om 14 dage«.

Og det er en af de ting, de fleste lærere, 
som it-vejlederformanden har snakket med, 
kan være enige om:

»Der er en udbredt frustration over at 
skulle arbejde med betaversioner«. 
freelance@folkeskolen.dk

John Klesner
Formand for Danmarks  
It-vejlederforening

eller i princippet bygge forløbet op helt uden 
at sætte mål.

Når det kommer til evalueringen af un-
dervisningen, foregår den i KDM Educa ved 
at tælle opnåede læringsmål op, mens man 
i Meebook også arbejder med elevens egen 
evaluering af undervisningen. I Minuddan-
nelse kan man vurdere på Fælles Mål, egne 
formulerede mål og tegn på læring. Eleverne 
kan også evaluere løbende med kommentarer 
eller markere opnåede tegn på læring.

»KMD Educa lægger sig derfor meget tæt 
op ad ministeriets tankegang, Meebook er 
meget mere løst bundet til læringsmålstyrin-
gen, mens MinUddannelse placerer sig et sted 
i midten«, siger John Klesner.

Når det kommer til mulighederne for at 
differentiere undervisningen, vil han ikke 
fremhæve det ene system frem for det andet.

»Der ligger et differentieringspotentiale i 
den måde, læringsforløbene konstrueres på, 
men der er lærerens didaktik meget mere af-
gørende end platformen«, siger John Klesner.

Svært at tilpasse systemerne lokalt
Et af argumenterne for at lade kommunerne 
etablere hver deres læringsplatform er, at der 
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L Æ R I N G S P L AT F O R M E

L ærernes fagforening og arbejdsgivere 
er i dialog om, hvordan lærernes 
ophavsret til egne undervisnings-
forløb skal håndteres, når lærerne 
forventes at dele deres forløb via de 

nye læringsplatforme. Det fortæller formand 
for undervisningsudvalget i DLF Bjørn Han-
sen, som tilføjer, at næste møde allerede er 
planlagt.

»Vi ser forskelligt på situationen, men dia-
logen er der«, siger han.

DLF har bedt Udvalget til Beskyttelse af 
Videnskabeligt Arbejde (UBVA) om at skrive 
et notat om retspraksis på området, og her 
konkluderes det, at det vil være et retsstridigt 
indgreb i en lærers ophavsret, hvis hun bliver 

DLF og KL diskuterer læreres 
ophavsret til egne forløb
A F  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  •  I L L U S T R A T I O N :  P E R N I L L E  M Ü H L B A C H

Hvem ejer de forløb, som lærerne udvikler og lægger ind i de nye læringsplatforme? Ekspert siger,  
at ophavsretten i udgangspunktet ligger hos den enkelte lærer.

pålagt at dele sine undervisningsforløb via en 
læringsplatform

Uenigheden mellem KL og DLF bunder 
i en bestemmelse i retspraksis om, at i an-
sættelsesforhold har arbejdsgiveren kun 
ophavsret til materiale udarbejdet af ansatte i 
arbejdstiden, i det omfang det er nødvendigt 
for arbejdsgiverens sædvanlige praksis.

Det vil sige, at en lærer ikke kan modsætte 
sig, at en eksamensopgave, hun har udarbej-
det, bliver uddelt til eksamen, det er simpelt-
hen nødvendigt for at drive skole. Men skolen 
kan ikke udgive materialet i en bog eller dele 
det med andre skoler uden at have aftalt det 
med læreren.

UBVA konkluderer dog, at lærerens ar-

- BESTIL HÆFTER NEMT OG HURTIGT PÅ 
  FORLAGETVEKTOR.DK

Forlaget Vektors kerneforretning er fysiske 
og aktivitetsbaserede læringsmidler. 

Materialernes forfattere er aktive lærere, der 
med afsæt i deres dagligdag, undervisnings-
erfaring og faglighed udvikler læringsma-
teriale i overensstemmelse med gældende 
kompetence- og læringsmål for fagene.

Læringshæfter til fagene Dansk, 
Matematik, Engelsk og Tysk i 
0.-3. klasse. 

Materialet er overskueligt og let 
tilgængeligt, så omfangsrige manualer 
og lærevejledninger er unødvendige.

www.forlagetvektor.dk   -   info@forlagetvektor.dk   -   40 15 22 40 

Nyhedsbrev! 

Tilmeld dig på 

hjemmesiden

L Æ R I N G S M I D L E R
TAKTILE
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Ophavsretten er jo hos 
lærerne, og skolerne 
kan ikke gyldigt indgå 
aftaler med andre  
om den.
Morten Rosenmeier    
Professor i ophavsret og formand for UBVA
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af lærernes ophavsret overgår til arbejdsgive-
ren, pointerer Morten Rosenmeier.

»Spørgsmålet om, hvem der har ophavs-
retten til et undervisningsmateriale, er princi-
pielt og vigtigt, ikke kun for folkeskolelærere, 
men også for en lang række medlemmer af 
AC-organisationer (Akademikerne). Efter 
UBVA’s opfattelse er det derfor væsentligt, at 
Danmarks Lærerforening prioriterer sagen 
højt«, konkluderes det i notatet.

Følg lederen, til situationen er afklaret
Bjørn Hansen fra DLF understreger, at indtil 
en eventuel løsning er fundet med KL, så skal 

bejdsgiver i form af kommune eller skolele-
delse ikke kan pålægge lærerne at dele deres 
undervisningsforløb, for eksempel i systemet 
KMD Educa, hvor undervisningsforløb auto-
matisk deles med andre brugere. Heller ikke 
hvis lærernes arbejdsgivere på forhånd har 
afsagt sig ophavsretten på vegne af lærerne.

Ophavsretten er lærerens
»Ophavsretten er jo hos lærerne, og skolerne 
kan ikke gyldigt indgå aftaler med andre 
om den«, skriver professor i ophavsret og 
formand for UBVA Morten Rosenmeier i 
notatet, hvor det i øvrigt pointeres, at det vil 
stride mod almindelige ansættelsesretslige 
regler om »pligten til varsling af væsentlige 
vilkårsændringer«, hvis skolerne ensidigt 
pålægger lærerne at dele deres undervis-
ningsmaterialer.

Afhængigt af hvor omfattende afgivelsen af 
ophavsrettigheden er, vil man muligvis ved en 
kollektiv overenskomst kunne aftale, at en del 

lærerne dele deres undervisningsmaterialer, 
hvis en skoleleder pålægger dem det.

»Vi arbejder på, at medlemmerne ikke skal 
lægge dem ud, men bliver de pålagt det af en 
skoleleder, så skal de gøre det, så længe situa-
tionen ikke er afklaret. Men vi opfordrer læ-
rerne til at gøre skolelederen opmærksom på, 
at man ikke er enig i den praksis«, siger han.

UBVA er et udvalg under foreningen Aka-
demikerne (AC), som er en paraplyorganisa-
tion for 25 faglige organisationer, der organi-
serer akademisk uddannede i Danmark. 
freelance@folkeskolen.dk
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E ksperimenter, fleksibilitet og bru-
gerinddragelse er kodeordene, hvis 
man vil undgå, at skattefinansierede 
it-satsninger i fremtiden rammer 
avisoverskrifterne af alle de forkerte 

årsager, mener professor i informatik og da-
talogi ved Roskilde Universitet Jan Pries-Heje, 
der er medlem af Akademiet for de Tekniske 
Videnskabers (ATV) digitale vismandsråd.

Folkeskolen har interviewet ham om bru-
gerportalsinitiativet, hvor læringsplatformene 
er et af elementerne. De digitale vismænd 
har kigget på en række it-projekter i det of-
fentlige og fundet frem til nogle retningslinjer 
for, hvad man skal tage højde for, før de store 
projekter kan blive en succes.

»Brugerportalsinitiativet er et eksempel 
på et stort projekt med erklærede fordele for 
store grupper – lærere, forældre og elever. 
Den slags projekter får ofte en aura af herlig-
hed omkring sig, der kan få beslutningstagere 
til at opgive deres sunde dømmekraft og i 
stedet gå i selvsving om alt det gode, som det 
nye system giver«, siger han.

Den altafgørende brugerinddragelse
KL har på baggrund af blandt andet work-
shops med deltagelse af lærere og pædagoger 
udarbejdet en kravsspecifikation, som kom-
munerne kan læne sig op ad, når de vælger 
læringsplatform. Den lå klar den 8. januar i år.

Alligevel mener Jan Pries-Heje, at bru-
gerinddragelsen lader meget tilbage at 
ønske.

»Man overlader det meget til leverandører-
ne af LMS at vurdere behovet hos brugerne, 

Digital vismand:  
Husk brugerne i udvikling af 
læringsportalerne
A F  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  •  I L L U S T R A T I O N :  P E R N I L L E  M Ü H L B A C H

Når det offentlige gennemfører store it-satsninger som brugerportalsinitiativet med læringsplatforme, bør  
processen være fleksibel, åben for eksperimenter og fokuseret på brugerinddragelse, mener professor.  
KL fremhæver, at brugerne har været inddraget undervejs.

og selv om KL gør sit bedste for at inddrage 
brugerne i formuleringen af en kravsspecifi-
kation, så bliver det nemt distanceret fra den 
virkelige brugssituation for den enkelte lærer 
på den enkelte skole i den enkelte kommune. 
Desuden er der en tendens til, at man fryser 
kravene i en specifikation, så de ikke følger 
med tiden, men i stedet bliver en dokumen-
tation af, hvad der var behov for engang i 
fortiden«, siger han.

Men så er det vel op til den enkelte kommune 
at inddrage brugerne i udvælgelsesprocessen? 
Behovene er vel heller ikke de samme fra kom-
mune til kommune?

»Med tanke på størrelsen på vores offent-
lige sektor burde man i meget højere grad 
anlægge et programtænkningsperspektiv – 
altså tænke på tværs af stat, regioner og kom-
muner. Kommunerne forstår ofte ikke, at det 
er dem, der skal stå for brugerinddragelsen. 
De penge, det koster, skal tages fra pleje-
hjem, skoler eller anden borgernær vel-

færd. De små kommuner me-
ner ofte, at det må være 

statens eller de store 
kommuners opgave at 
stå for behovskortlæg-
ningen. Og så pludselig 
er den der ikke«, siger 

Jan Pries-Heje.
Programchef i KL Kit 

Roesen peger på, at en 
central del af kravs-
specifikationen til LMS 
bygger på omkring 100 
userstories fra både læ-

L Æ R I N G S P L AT F O R M E
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Den slags projekter får 
ofte en aura af herlig-
hed omkring sig, der 
kan få beslutnings- 
tagere til at opgive  
deres sunde dømme-
kraft og i stedet gå i 
selvsving om alt det 
gode, som det nye  
system giver.
Jan Pries-Heje
Akademiet for de  
Tekniske Videnskabers  
digitale vismandsråd
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rere, pædagoger, ledere, elever og forældre, 
som beskriver de processer, læringsplatfor-
men skal understøtte.

»KL får gode tilbagemeldinger fra kommu-
ner, skoler og medarbejdere på denne model. 
Kommunerne har mulighed for at justere 
kravsspecifikationen, for eksempel til deres 
egen strategi eller ønsker fra medarbejderne, 
hvis der er behov for det. Derudover er det 
vigtigt at fremhæve, at der er en række leve-
randører på markedet for læringsplatforme, 
som kommuner og skoler kan vælge imel-
lem«, siger hun.

I Styrelsen for It og Læring (Stil) under Mi-
nisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
melder vicedirektøren pas på kritikken om 
manglende tænkning på tværs af stat og kom-
muner. Han påpeger, at den forudgående be-
hovsanalyse førte til, at opgaven blev delt i to. 

»En central del med en fællesoffentlig in-
frastruktur, som Stil udvikler på vegne af sta-
ten og kommunerne. Og en lokal implemen-
tering af blandt andet læringsplatforme, hvor 
kommunerne kan tage højde for de behov, 
brugerne har lokalt, og som i sagens natur 
må afklares lokalt. Alt i alt har vi bestræbt os 
på at sikre et helhedssyn på hele folkeskolen, 
uden at det går ud over mulighederne for, at 
de konkrete løsninger tilpasses lokale behov«, 
siger han.

Pas på fastlåste kravsspecifikationer
Mens kravsspecifikationerne til læringsplat-
formen lå klar i starten af det nye år, arbejder 
kommunernes it-fællesskab, Kombit, lige nu 
med at færdiggøre kravsspecifikationerne til 
den fælleskommunale samarbejdsplatform, 
der sammen med læringsplatformen udgør 
det samlede brugerportalsinitiativ.

Den løsning mener Jan Pries-Heje er 
problematisk, da den ikke giver plads til eks-
perimenter i udviklings- og implementerings-
forløbet.

»Store projekter tager nødvendigvis lang 
tid, så det er meget svært at holde kravsspe-
cifikationen fast, fordi behovene hele tiden 
ændrer sig. I bund og grund er det en dårlig 
ide at fryse kravsspecifikationen, fordi man 
udvikler et system til den fortid, hvori man 
afdækkede behovet. Men verden står ikke 
stille, og det gør folkeskolen bestemt heller 
ikke«, siger han.

Kravsspecifikationerne til samarbejds-
platformen knytter sig til brugerbehov som 

kalender, beskedsystem og lignende – ikke 
til design. Det mener Kit Roesen er garanti 
for, at funktionaliteten ikke låses til én mulig 
løsning.

»Ved at holde sig på et overordnet niveau 
og kun specificere på behov lægges der op til, 
at der er flere mulige løsninger, og at interes-
serede leverandører i deres tilbud specificerer 
den løsning, de forventer bedst lever op til 
brugernes behov«, siger hun.

Programchefen understreger i øvrigt, at 
KL er bevidst om, at der altid er udfordringer 
ved at gennemføre store og komplekse of-
fentlige it-projekter, og at brugerne af slutpro-
duktet derfor er søgt involveret så meget som 
muligt i udarbejdelse af udbudsmateriale, 
udvikling og testforløb.

»Derved sikres det, at de krav, der indgår i 
kravsspecifikationen, også reelt understøtter 
for eksempel god kommunikation om elevens 
læring og trivsel«, siger hun.

»Udviklingen af løsningen sker i et samar-
bejde mellem den valgte leverandør og forskel-
lige brugergrupper, så det sikres, at brugernes 
behov understøttes i den nye løsning. Der vil 
igennem hele udviklingsforløbet være løbende 
test, herunder af brugervenlighed, hvor blandt 
andre lærere vil blive inddraget. De kontinuer-
lige test skal netop sikre, at der ikke udvikles 
en løsning, som efter et langt udviklingsforløb 
ikke lever op til brugernes behov«.

Den svære succes
Det skorter ikke på eksempler på offentlige 
it-projekter, der ikke er gået efter planen i 
Danmark de seneste år. Succeserne er lidt 
sværere at udpege, for succeskriterierne 
afhænger gerne af øjnene, der ser, påpeger 
Jan Pries-Heje.

»Det har ikke så meget med it at gøre, men 
Operahuset i Sydney er glanseksemplet på en 
projektmæssig katastrofe, som gik ti år over 
tiden og overskred budgettet helt voldsomt, 
men som i dag bliver betragtet som en succes 
og et vartegn for hele Australien«, siger Jan 
Pries-Heje.

»Man kan sagtens finde it-projekter, der er 
succeser, fordi slutproduktet virker, blev le-
veret til tiden, eller fordi brugerne er enormt 
glade for det. Det er straks sværere at finde 
eksempler, der er succeser  fra alle interes-
senters synsvinkel«. 
freelance@folkeskolen.dk

Vismændenes 
anbefalinger  
til offentlige  
it-projekter:

Flere eksperimenter
»Kompleksitet håndteres bedst  
ved oplyst prøven og fejlen, og  
eksperimenterne bør ses som en  
investering«.

Mere fleksibilitet
»Ideen om, at man kan ’fryse’ en 
kravsspecifikation og holde fast i den, 
når det er skrevet ind i en kontrakt, er 
udbredt. Vi anbefaler, at man i stedet 
indgår fleksible aftaler med leveran-
dørerne med mulighed for ændringer 
i kravene, og hvor man i stedet har 
den forretningsmæssige effekt som 
objektivt mål«.

Mere brugerinddragelse
»Mange it-udviklere og leverandører 
har stadig den opfattelse, at man 
klistrer brugervenlighed på til sidst. 
Men erfaringen viser, at inddragelse 
af brugere og arbejdet med bruger-
venlighed skal ske samtidig med el-
ler forud for udviklingen af resten af 
it-systemet«.

De digitale  
vismænd
Rådet består af 17 forskere og er-
hvervsledere, der repræsenterer brede 
dele af det digitale område såvel fag-
ligt som organisatorisk.

Akademiet for de Tekniske Videnska-
ber (ATV) blev stiftet i 1937 og er en 
uafhængig, medlemsdrevet tænke-
tank. De 750 medlemmer er forsk-
ningsledere, erhvervsledere, forskere 
og eksperter inden for teknologi, tek-
nologiledelse og relaterede emner.

Kilde: Akademiet for de Tekniske  
Videnskaber
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Foran komfuret i madkundskabslokalet på Tib-
berupskolen står en gruppe piger og kigger på to 
wokpander på blussene. Rå kartoffel- og løgskiver 
ligger og bader i otte centimer stegeolie. De glin-
sende skiver øses op i en klar skål. Det var ikke 
meningen, at de skulle have været nede i olien 
endnu, men man forstår godt, at de er forvirrede. 

Snakken går, og støjniveauet må kunne 
sammenlignes med et gademarked i Mumbai. 
Lokalet varmes op af duften af gurkemeje, sort 
peber, nelliker, tørret chili, korianderfrø og kar-
demomme fra nykværnet garam masala. Det er 
ikke flæskesteg og brun sovs, der er på menuen.

På spiselig kulturrejse fra 
Espergærde til Mumbai
Efter to uger med plancher og fremlæggelser om Indien fik 7.r på  
Tibberupskolen i Espergærde selv mulighed for at smage på landet,  
da de fik besøg af en gæstelærer i madkundskab.

TÆTTERE PÅ FAGET:  ERNÆRING OG SUNDHED

TEKST CATHRINE BANGGILD

FOTO BO TORNVIG

FAGLIGT NETVÆRK:
ERNÆRING OG SUNDHED

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

ERNÆRING OG SUNDHED 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

Ernæring og sundhed er for ernærings-
uddannede og lærere, der underviser i 
madkundskab, sundhed og ernæring. I 
samarbejde med Madkundskabslærer-
foreningen.
3.811 følgere.
 

Folkeskolen.dk/ernæring og sundhed

Ved stålbordene skærer salatholdet gulerød-
der og rødløg i skiver, mens linseholdet skyller de 
orange linser rene i den anden ende af lokalet. På 
storskærmen kører en YouTube-video med indisk 
musik, som blander sig med snakken og duftene. 
Der er bud efter lærer Anne Mette Bødker Møller. 
»Sagde du 80 eller fire teskeer?« spørger en elev. 
»Jeg sagde fire!« råber læreren. Eleverne får ikke 
fat i det hele. Derfor endte kartoflerne og løgene 
lidt for hurtigt i oliens dyb.

Ahaoplevelser i køkkenet 
Da Anne Mette Bødker Møller i sommer fandt ud 
af, at hun skulle undervise i madkundskab, satte 
hun sig ned og læste, hvad Undervisningsmini-
steriet vil have, at eleverne skal lære. Hun syntes 
især, at fokus på tværfaglighed var spændende. 

rødekors.dk

ANTBOY: 

DER ER EN SUPERHELT I OS ALLE 

SURAB PÅ 12 ÅR:

SUPERHELT I VILDT 

JORDSKÆLV

REGITZE FRA 

FREDERIKSSUND:

”JEG BLEV REDDET

UD AF MIT 
OVERSVØMMEDE 

HUS”

TEST

KRYSTALKUGLEN

FREMTIDENS 

KATASTROFER

Udførlig lærervejledning med masser 
af aktiviteter og veltilrettelagt emneuge 
følger med. Gratis. Betal kun porto og 
ekspedition. Se mere og bestil 
act KATASTROFE på: 
rødekors.dk/skole/katastrofe 

NEMT,OVERSKUELIGT,
GRATIS 

NYT, STÆRKT,
UNDERVISNINGS-

MATERIALE OM
STORE OG SMÅ 
KATASTROFER
I DANMARK OG 
UDE I VERDEN.
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Sådan kom hun på idéen om madrejser. Her 
lærer eleverne om både geografi, kultur og sam-
fund.

»Jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bliver 
så ensporet. Eleverne får nogle ahaoplevelser. 

De fortæller mig, at de troede, pasta kostede 20 
kroner, men så går det op for dem, at man kan 
købe en pakke til tre og en halv krone. Mange 
fortæller mig, at de har lavet mad derhjemme. 
De giver udtryk for, at de er overraskede over, 
hvor nemt og sjovt det er«, siger Anne Mette 
Bødker Møller.

Alt skal smages
Eleverne dykker ned i tandoori masala-kylling. 
Bhagiaerne, de indbagte kartofler, er en stor 
favorit. Chapatierne, de flade brød, skulle have 
været lidt tyndere, men de bliver godkendt af 
gæstelærer Usha Christensen. Dhal, som er en 
linsesuppe. Og selvfølgelig salat. 

Usha Christensen husker eleverne på at sma-
ge alt. »I skal huske at spise linserne!« siger hun.

»Er det ikke sådan nogle, man tager i øjet?« 
lyder reaktionen fra et af bordene. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Gæstelærer Usha Christensen kyssede drengene på 
kinderne og roste eleverne for deres indsats.

Der skulle smages på ingredienserne undervejs. Her får 
Usha Christensen en elev til at slikke på en lime.

VIL DU HJÆLPE ET 
ANBRAGT BARN PÅ VEJ 
MOD AT NÅ SINE DRØMME?
Bliv underviser på Lær for Livets Learning Camp, og 
få værdifulde erfaringer med intensive læringsforløb, 
mens du gør en forskel for anbragte børn.
 
Læs mere på www.laerforlivet.dk/jobs
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A N M E L D E L S E R

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

Floden løber 
atter

n  Dansk som andetsprog, tosprogede, undervisning  

Forsoning   

○   ANMELDT AF:  JENS RAAHAUGE

Denne store fortælling indledes med et citat fra Tagores »Flakkende fug-
le« (1916): »Ingen takker det udtørrede flodleje for dets fortid«.

Denne metafor anvendes i bogen til at beskrive fortvivlelsen over at 
være vokset op med en far, Amin, der var far-fraværende i familien, fordi 
han spejlede sig i fordums stolthed som kommunistisk revolutionær i 
shahens Iran. I virkeligheden var han far-nærværende som eksiliraner i 
Avedøre - med en tilværelse, der tappede ham for status og fyldte ham 
med indre dæmoner, som blandt andet fandt afløb i voldelig adfærd over 
for familien og endte med mord på Aydin Soeis klassekammerats far.

Men metaforen kan også betragtes som afsæt for Aydin Soeis forsøg 
på at få isen på de mange bjerge af frustration, skyld og vrede til at smel-
te, så floden kan løbe igen i nutiden og mod fremtiden, hvor dens vand 
kan lutre forfatteren selv, så han kan leve med at være morderens søn, og 
så skylden og skammen ikke skal gå i arv til hans søn, Adam.

Fortælleteknisk har bogen to stemmer: Soeis mor, Farideh, giver sin 
version af familiens historie, og Aydin selv bidrager med sin. I bogen er 
det tydeligt markeret med fed indledningsskrift, hvem af de to der er for-
tælleren. Og det er en stor hjælp for læseren, der i forvejen har nok at hol-
de sammen på, da vi oplever store spring imellem de steder, hvor handlin-
gen udspiller sig (Iran, Sovjet og Danmark), og derfor også i tid. Men de to 
fortællestemmer supplerer hinanden, så vi får et mere nuanceret billede 
af Amin, som Aydin stort set kun erindrer som den voldelige, mens Fari-
deh også husker ham som den stolte og omsorgsfulde.

Fortællingen falder i to halvdele: en om familiens liv i Avedøre og en 
om familiens tilværelse efter farens dom og udvisning. Men karakteristisk 
for begge afsnit er, at fortællingen, især den del, som er Aydins, er præget 

Sociologen og journalisten Aydin Soei har 
givet os de mest indsigtsfulde bøger og  
artikler om unge med anden etnisk bag-
grund i udsatte boligområder. Nu har han 
lagt analysekasketten og tager læseren med 
ind i sit eget og sin families liv. Man bliver 
bundet til den 654 sider lange biografisk- 
dokumentariske fortælling.

»Den (af skolereformen) 
ramte lærer får her sat 
ord på både sig selv 
som den kulturbærende 
fagperson og på den 
kolde videnskabstænker, 
der har affyret ispilen« 
skriver vor anmelder om 
bogen Tag ansvar, hvor 
forfatter Iben Benedikte 
Valentin Jensen erklæ-
rer sin kærlighed til den 
danske pædagogiske 
tradition og insisterer på 
at være en fagperson-
lighed, mens embeds-
mænd og politikere hak-
ker løs på det hun – og 
andre lærere – elsker. 
I den mere praksisnære 
afdeling befinder In-
tensiv læsning på mel-
lemtrinnet sig. Og den er 
også værd at bruge tid 
på, ifølge Folkeskolens 
Bente Qvist Okholm. 
»… forfatterne formår at 
bringe mange niveauer 
omkring læsning i spil 
i denne bog. Fra den 
enkelte elev og den-
nes mange og særlige 
udfordringer – over for-
ældrenes udfordringer 
– lærernes og skolens 
vilkår – til en praksis 
begrundet i teori. Det er 
en væsentlig bog og vil 
være vigtig for alle, der 
arbejder med læsning.« 
Læs de omtalte 
anmeldelser og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.

Moonie udkommer  
som e-bog
Faktionsbogen Moonie var i mange 
år efter sin udgivelse i 1988 et at de 
mest populære hovedværker i dansk 
og forfatteren bliver stadig jævnligt 
kontaktet af elever, der bruger bogen 
i projektarbejde og lignende. Forfat-
teren mener, at i disse tider med 
fundamentalisme og radikalisering 
har bogen stadig et budskab til unge 
læsere og har derfor genudgivet den 
som e-bog. 

Ukendte Lindgren
Astrid Lindgren er en anden favorit i 
folkeskolen og nu er en lang række at 
hendes kortere og mindre kendte for-
tællinger samlet i bøgerne Suser min 
lind, synger min nattergal og Dragen 
med de røde øjne. Ud over titelhisto-
rierne kan man i bøgerne finde den 
ekstremt sørgelige fortælling Sønde-
neg om to børn, der sulter ihjel. Der er 
heldigvis også mere muntre indslag, 
som den om Nils Karlsson-Pusling. Og 
mange flere. 

•   Aydin Soei
•   299 kroner
•   654 sider
•   Tiderne Skifter

Moonie koster 99 kroner på  
Saxo.dk

Begge bøger er nyoversat, men  
med de oprindelige illustrationer.  
De koster 130 kroner stykket.
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Forsoning   

Læs interview 
med Aydin Soei 
på side 6.

af associationer og krydsklip, så vi får et særligt indblik i de vil-
kår, indvandrerfamilier kunne leve under, men også bliver ført 
rundt i det storpolitiske univers, i de iranske indre spændinger 
og i krigen mellem Iran og Irak, som førte til familiens flugt. 

Bogen er skrevet i et sprog, der flyder så let som floden selv. 
Her er ingen udtørring, og man lader sig føre med strømmen 
igennem de landskaber af forundring, forvirring, forbandelse 
og forklaring, der måske fører til forsoning. Drivkraften her er 
indledningsbemærkningen om, at Aydin modtager meddelel-
sen om farens død med ligegyldighed; han havde sagt farvel til 
ham 14 år tidligere. Og forløsningen, da Aydin kan konstatere, 
at »din forbandelse er brudt«. Men her er ikke tale om en banal 
tilgivelseshistorie, men om en forsoning på trods af faren.

Aydin Soeis fortælling er autofiktion, altså en fiktionssæt-
telse af privatlivet. Dette er ensbetydende med, at forfatte-
ren nok udleverer sig selv, men også at andre fra forfatterens 
omgangskreds får deres privatliv inddraget i den fiktionerede 
fortælling, hvilket kan give anledning til kontroverser. Vi kender 
det fra Knud Romers Falster-fortælling og fra Yahya Hassans 
Gjellerup-digte, men ikke mindst fra norske Knausgårds store 
værk, »Min kamp«, som »Forsoning« minder mest om i både 
omfang, detaljerigdom og sproglig elegance.

Bogen har da også skabt røre, og børnene af den mand, 
som Soeis far myrdede, har krævet fogedforbud mod bogen. 
De fik imidlertid ikke medhold, da retten fandt det godtgjort, at 
de passager i bogen, som lå til grund for kravet om tilbagekal-

delse af bogen, byggede på almene journalistiske principper. 
Dette ændrer ikke ved, at det kan føles brutalt at se sig cite-
ret for kontroversielle udsagn, når først det kommer til at stå 
på tryk. Så den myrdedes families reaktion er i det mindste 
interessant som udtryk for det, der sker, i grænselandet mel-
lem privat og offentlighed - et dilemma til moden overvejelse i 
medieundervisningen.

Men man må holde fast i, at Soei har givet os en læse-
værdig fortælling, der i særdeleshed bringer os ind i en ramt 
families intimsfære og i almindelighed kan give os en oplagt 
anledning til at reflektere over nogle af tilværelsens grundlæg-
gende dilemmaer og desuden give os en helt særlig fornem-
melse for, hvad det vil sige at vokse op i det, vi kalder for et 
udsat boligområde.

Bogen har en drive og en nerve, der gør den til en fin læse-
oplevelse, selv om der måske kunne være kappet 100 sider af 
omfanget. På den anden side er netop pejlingen i ord en væ-
sentlig side af forsoningsprocessen.

Bogen giver lyst til at genlæse Aydin Soeis tidligere fag-
bøger, »Skyld - historien bag mordet på Antonio Curra« og 
»Vrede unge mænd«, som begge får endnu mere tyngde, når 
man har forfatterens »Forsoning« med sig som ballast.

»Forsoning« kan også læses som et udtryk for, at vold ikke 
behøver at gå i arv, og at radikalisering derfor (kun) kan be-
kæmpes med andet end magtanvendelse. Det må være mu-
ligt at vaske volden ud i Soeis ordrindende flod. 
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personalia Yvonne Monrad 60 år
Afdelingschef Yvonne 
Monrad fyldte 60 år 
tirsdag den 26. april. 
Hun blev ansat i DLF i 
1988 og har siden været 
rundt i mange afdelinger 
i foreningen. Fra sidste 
år er hun afdelingschef 
for hele 3. sal på Vand-
kunsten – det dækker 
organisationsudvikling, 
vedtægter, uddan-

nelse af tillidsvalgte, 
arbejdsmiljø, sygefravær 
og arbejdsskader med 
videre.
Hun har styr på tin-
gene og hukommelse 
som en elefant. Hun 
kan nærmest bruges 
som opslagsværk, lyder 
nogle af skudsmålene. 
Er meget omsorgsfuld 
og gavmild, politisk 
tænkende og en god 
sparringspartner. Ofte 

kommer hun med en ny 
vinkel på et emne, når 
hun bliver involveret, og 
hun har en stor faglig 
viden, fordi hun har væ-
ret rundt i huset med 
mange arbejdsområder. 
I 1999 blev hun chef 
for den daværende kur-
susafdeling, og siden 
er flere ansvarsområder 
kommet til.
Yvonne Monrad er tid-
ligere tysklærer, og til 

hendes 25-årsjubilæum 
havde medarbejderne 
moret sig med at give 
beskrivelser af hende på 
tysk: analytisch, struk-
turiert, einfallsreich, 
mitfühlend und musi-
kalisch var bare nogle af 
buddene.

Foto: Stig Nielsen

JOB & KARRIERE

Hold øje med stresssignalerne som ledig
Ingen jobsamtaler, en uvis fremtid og dårlig samvittighed. Man kan også blive stresset, når man er ledig. 
Bliv klogere på, hvilke signaler du skal holde øje med.

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

En stor del af vores identitet hænger sammen 
med vores arbejde, og ledighed kan derfor 
hurtigt føles pinligt og give følelsen af at være 
udenfor. Samtidig kan man blive presset på 
økonomien – og bekymre sig over, om man 
kommer bagud fagligt, mens man får afslag 
efter afslag. Ledighed er alt i alt hårdt 
arbejde, som sagtens kan stresse, for-
klarer Anni Andersson, som er tidligere 
folkeskolelærer og i dag blandt andet 
arbejder som selvstændig stresscoach 
med firmaet AAcoaching.  

»Man kan hurtigt bebrejde sig selv, 
at man ikke har et arbejde. Tænke, at 
man er for dårlig, eller at der er noget i 
vejen med én. Som nyuddannet kan det 
være nemmere end for dem, der har 
fået et knæk i deres faglige stolthed af 
en fyring, men det rammer de fleste på 
selvværdet, når ledigheden trækker ud«, 
siger hun.

Mærk efter faresignaler
Stressen kan komme til udtryk på 
mange måder. Derfor skal du være 
opmærksom på din krops stress-
signaler, råder Anni Andersson. 

»Mærk efter, om du er mere træt 
end normalt, sover dårligt, har uro 

i kroppen, er grådlabil, mere indesluttet, ir-
ritabel eller går rundt med en udefinerbar for-
nemmelse i kroppen. Det kan også være mere 
individuelle symptomer som eksem, tics eller 
dårlig mave«. 

Tankerne afslører stress
Et andet stresstegn er, hvis man konstant 
pisker sig selv i tankerne – i sin indre dialog, 
som Anni Andersson formulerer det. 

»Lyt til, hvordan du ’taler’ til dig selv i 
dine tanker. Fortæller du hele tiden dig selv, 
at du ikke er god nok? At du ikke får søgt nok 
job, eller at det er klart, at de ikke vil have 
en, som er så dum som dig?« 

Hvis din indre dialog er negativ, hjælper 
det på ingen måde din jobsøgning, mener 
hun. Derfor skal du reagere. 

»Hold dig selv mentalt ud i strakt arm og 
overvej, om tingene passer; søger du virkelig 

for få job? Og er der bevis for, at du er 
dum? Nej! Så fokusér i stedet på, at det 
er godt, at du får søgt de relevante job, 
og at du holder din faglighed ved lige 
ved at læse faglige artikler. Du må aldrig 
tale dårligere til dig selv, end du ville 
gøre til en kollega«. 

Det er en lang proces at ændre sin 
indre dialog, men dét, man øver sig i 
at tænke, er også dét, hjernen bliver 
god til – og negative tanker er bare ikke 
gavnlige, understreger hun. 

Læs mere i næste nummer af fag-
bladet Folkeskolen, som udkommer 

den 12. maj. Her kommer stresscoach 
Anni Andersson med en 
række konkrete råd til at 
forebygge stress – eller 
håndtere det, hvis du al-
lerede er ramt.  
jobogkarriere@folkeskolen.dk

Stress
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 9: Mandag den 2. maj 2016 kl. 12
Nummer 10: Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12
Nummer 11: Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 12

 Lederstillinger 

 Lederstillinger 

Folkeskolen
Næste nummer udkommer  

torsdag den 12. maj

HOLSTEBRO.DK
HOLSTEBRO KOMMUNE · RÅDHUSET · 7500 HOLSTEBRO

www.facebook.com/HolstebroKommune

Få Digital Post og vind en iPad. Med Digital Post sparer du både dig selv og 
kommunen tid og porto – og du får hurtigere svar. 

Digital Post er lige så nemt  og sikkert at bruge som Netbank. 
Læs mere på www.holstebro.dk/post

NAUR-SIR SKOLE & BØRNEHUS

Stillingen som skoleleder ved Naur-Sir Skole & Børnehus er 
ledig til besættelse pr. 1. august 2016.

Naur-Sir Skole og Børnehus ligger i et område, der byder på 
alt fra landsby med aktivt lokalsamfund til varieret natur. 
Når vi træder ud af døren, træder vi lige ud i nærmiljøet med 
muligheder for at skabe god udeundervisning. Her anerkender 
vi hinanden og har respekt for det, vi er som mennesker.  

Som leder på Naur-Sir Skole & Børnehus har du lyst og 
uddannelsesbaggrund til at varetage almindelig undervisning 
som en del af dine opgaver. Derudover er det forventningen, 
at du som dynamisk skoleleder indgår i samarbejdet på tværs 
af folkeskolerne i samspil med forvaltningen, har erfaring 
med didaktisk/faglig udvikling, fl air for ressourcestyring og 
planlægning samt ser de mange spændende muligheder i 
folkeskolereformen.

Ansøgningsfrist er den 13. maj 2016 kl. 8.00. 

Søg stillingen og læs hele stillingsopslaget på holstebro.dk. 
Yderligere information og oplysninger om skolen kan fås på 
www.naursirskole.dk. 

Skoleleder

ER DU MED PÅ HOLDET 
SOM VORES NYE  
VICESKOLELEDER?

Harboøre Skole ønsker en læreruddannet 
viceskoleleder, som

• er rodfæstet i folkeskolen

• er villig til at yde en ekstraordinær ind-
sats for elever og ansattes trivsel og læ-
ring

• ønsker at bibeholde kontakten til den 
daglige undervisning og tage del i vikar-
dækningen

• har lyst til at få stor indflydelse på Harbo-
øre Skoles udvikling

Vi er meget opsatte på at tilrettelægge og 
tildele ledelsesopgaverne ud fra netop dine 
kompetencer. Det er vigtigt for os, at du får 
indflydelse netop der, hvor du har interesse 
og kan gøre en forskel. 

Harboøre Skole er i en spændende fase og 
under forvandling til en landsbyordning, 
og du får medansvar for udvikling af sko-
ledistriktets tilbud fra børnehavestart til 
udskoling. Vi er 202 almene elever fra 0.-9. 
klasse og en specialafdeling med 45 elever. 
I børnehavedelen er der 49 børn og i SFO 
34 børn. Skolen har 62 ansatte og et budget 
på 26,9 mill. kr.

Ansøgning med relevante bilag sendes 
elektronisk via Lemvig Kommunes hjem-
meside senest torsdag den 12. maj 2016 
kl. 12.00. Du er også velkommen til at afta-
le et besøg på skolen ved henvendelse til 
skoleleder Boris.loftager@lemvig.dk eller 
96631771 / 21605371

Se mere på: 
www.harboore-skole.dk.

JOBOPSLAG: VICESKOLELEDER TIL HARBOØRE SKOLE

Skolegade 8, 7673 Harboøre
Tlf.: 96 63 17 70
harboore.skole@lemvig.dk
harboore-skole.dk

SÅ LAD OS ENDELIG HØRE FRA DIG!
BORIS LOFTAGER,

 SKOLELEDER

TRIVSEL & LÆRING

FRIST 12. MAJ KL. 12.00
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 Lederstillinger  Specialstillinger 

albertslund.dk/job
for det gode børneliv – for et rigt kulturliv – for et bedre miljø

Er du en ambitiøs leder med lyst til at fortsætte udvik- 
lingen af Egelundskolen sammen med ledergruppen, 
medarbejderne, forældrene og eleverne? Så er det dig, 
vi søger til at stå i spidsen for skolen. Egelundskolen er 
en eftertragtet tosporet skole i en en kommune, hvor 
børnene prioriteres højt.

Et uddybende stillingopslag kan ses på albertlund.dk 
under job.

Ansøgningsfrist
Fredag den 6. maj 2016.

AMBITIØS 
SKOLELEDER 

til Egelundskolen

www.naestved.dk/job

Pædagogisk konsulent til  
Center for Uddannelse i  
Næstved Kommune

Vil du være med til at udvikle Næstved Kommu-
nes skolevæsen?

Vi søger en initiativrig pædagogisk konsulent,   
der vil være med til at sætte retning og skabe 
 udvikling på skoleområdet.

Center for Uddannelse arbejder vidensbaseret  
og tværsektorielt ud fra 5 mål for skolernes 
 udvikling, som understøttes af et stort kompe- 
tenceudviklingsprojekt i A. P. Møller-regi. 

Vi kan tilbyde et særdeles godt arbejdsmiljø, 
 alsidige arbejdsopgaver, et skolevæsen i udvikling 
og en ny organisering, der sætter øget fokus på 
den pædagogiske ledelse tæt på elevernes læring, 
og vi kan love, at du ikke kommer til at kede dig.

Vil du vide mere
Læs hele stillingsopslaget på www.naestved.dk/
job. Du er også velkommen til at kontakte center-
chef Lars Nedergaard på telefon 5588 3071 eller 
viceskolechef Jan Heilmann på tlf. 5588 3073.

Ansøgningsfrist torsdag den 12. maj 2016.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, 
der er modtaget elektronisk. Du kan søge elektro-
nisk via www.naestved.dk/job

Du kan få hjælp til elektronisk ansøgning på 
Jobcenter Næstved eller i Datastuen på Næstved 
Hovedbibliotek.
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 Lærerstillinger 

VI FORVENTER, AT DU:
• er seminarieuddannet lærer, evt. med relevant efteruddannelse
• gerne vil undervise forskellige målgrupper af unge og voksne kursister
• er parat til at tage nye udfordringer op og have en arbejdsplads, som er under konstant udvikling

VI TILBYDER:
• engagerede kolleger
• tidssvarende undervisningsmidler
• et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
• gode muligheder for at få efteruddannelsesønsker tilgodeset

Den ene stilling er fastansættelse og den anden stilling er et årsvikariat. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermiddagen mandag den 23. og 26. maj 2016.

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS: 
Yderligere oplysninger fås hos uddannelseschef Ulrich Skytte på tlf. 72 16 26 06 eller 
e-mail: us@campusvejle.dk. Søg stillingen www.campusvejle.dk/job - vedhæft relevante bilag.

CAMPUS VEJLE HF & VUC søger udviklings-
orienterede lærere på fuld tid pr. 1. august 2016
Grundet øget aktivitet søger vi to AVU-lærere, der begge skal 
kunne undervise i både Matematik og Naturfag. 

VUC Vejle
Boulevarden 48    DK - 7100 Vejle    tel: +45 72 16 26 16    info@campusvejle.dk    www.campusvejle.dk

ANSØGNINGSFRIST DEN 17. MAJ

Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K
Telefon: 33 69 79 30   •   zahlesgym.dk

Rum foR din undeRvisning!

Er du lærer med linjefag i dansk, engelsk samt pigeidræt 
med svømning eller dansk, fransk samt pigeidræt med 
svømning, så har vi en perfekt stilling til dig i samarbejde med 
kompetente og engagerede kolleger, hvor du får muligheden 
for at undervise vores lærevillige elever.

Vores nysgerrige elever har brug for nye lærere i kommende 
skoleår fra 1. august 2016. Vi ser frem til, at den rette kandi-
dat byder ind i et godt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor 
muligheden for at påvirke med nye indspark og virkemidler 
er grundpillen i vores læringsmiljø. Alle vores klasser har to 
klasselærere og på Zahle underviser lærerne i deres linjefag, så 
fagligheden kan være 100% i fokus. 

Zahles Gymnasieskole er en privat selvejende institution med 
elever i grundskolen fra 0. - 9. klasse og i gymnasiet fra 1.g - 3.g. 
Grundskolen har ca. 700 elever.

Zahles Gymnasieskole er en skole med traditioner, der bygger 
på Natalie Zahles pædagogiske ideer og menneskesyn. Natalie 
Zahles ønske var, at alle børn skulle lære noget nyt hver ene-
ste dag og det ønske arbejder vi for, at alle elever får opfyldt. 
Læs mere om skolens værdigrundlag på www.zahlesgym.dk.

Vil du høre mere om dit rum for undervisning - så er du meget 
velkommen til at ringe til afdelingsinspektør Susanne Carlsen 
på tlf. 33 69 79 15 eller viceafdelingsinspektør Lis Ingerslev på 
tlf. 33 69 79 16. Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Anett Dyrevig på: 
ad@zahlesgym.dk senest den 11. maj 2016, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. og 19. maj 2016

N. ZAHLES GYMNASIESKOLE SØGER 
2 engagerede lærere i dansk, engelsk, 
fransk og pigeidræt
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

Vi er en friskole med 185 elever, fordelt fra bh-klasse til 9. klasse, og 
er i en god udvikling. Vi ligger i naturskønne omgivelser i Vestsjæl-
land imellem Holbæk og Kalundborg.

VI SØGER:
En viceskoleleder, med solidt fagligt fundament med ca. 12 undervis-
ningstimer i dansk, specialundervisning evt. idræt til vores overbyg-
ning. Vi forventer, du har gode empatiske evner. Start 01.08.2016.

En fuldtidssproglærer i tysk og engelsk evt. dansk til 5. - 9. klasse.

VI TILBYDER: 
En skole med en stabil historisk baggrund igennem 40 år. Et udviklende 
undervisningsmiljø med tæt teamarbejde, hvor der er mulighed for 
selv at planlægge dele af arbejdstiden.

En skole med høj faglighed, og hvor musik er et gennemgående fag 
fra bh-klasse til 9. klasse og med en musikskole tilknyttet.

En fremtidsorienteret skole med 15 lærere, 5 SFO medarbejdere,
1 skolepedel og et godt ledelsesteam.

Ansættelserne sker iht. overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jeanne 
Schou Andersen. Ansøgningsfrist den 17.05. 2016 kl. 12.
Samtalerne vil finde sted i uge 22.

Ansøgning og bilag fremsendes til skoleleder@hoejbo-friskole.dk
Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf. 59 29 14 38.

www.hoejbo-friskole.dk

Højbo Friskole søger
viceskoleleder og sproglærer

På Distriktsskole Ølstykke søger vi en lærer på mellemtrinnet 
til musik, dansk og idræt. Men vi har også andre spænd-
ende lærerstillinger, som er ledige fra 1. august 2016. 

Distriktsskole Ølstykke i Egedal Kommune er en skole med 
ca. 1400 elever, som er fordelt på tre afdelinger; Toftehøj-
skolen, Hampelandskolen og Maglehøjskolen. Hos os bliver 
du en del af et selvstyrende team, og vi har en aftale, der 
skaber gode rammer for at få arbejdsliv og familieliv til at 
hænge sammen.

De ledige stillinger
Distriktsskolen har efter sommerferien ledige stillinger på 
alle tre afdelinger, hvor vi blandt andet søger lærere på 
mellemtrinnet og i udskolingen. 

Vil du vide mere
Du kan læse mere om Distriktsskole Ølstykke
og de enkelte stillinger på:
www.distriktsskole-oelstykke.dk

Kan du få dem her til at spille sammen? 

Sankt Joseph Søstrenes Skole, Gentofte KKommune

Afdelingsleder på katolsk skole

§ Ansøgningsfristen er den 06/05/16

Net-nr. 23917

Damagerskolen, Greve Kommune

Afdelingsleder til Greve 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 09/05/16

Net-nr. 23896

Hedelyskolen, Greve Kommune

Afdelingsleder til Vækstklasserne

§ Ansøgningsfristen er den 11/05/16

Net-nr. 23913

Hundested Skole, Halsnæs Kommune

Skoleafdelingsleder til Hundested Skole

§ Ansøgningsfristen er den 04/05/16

Net-nr. 23915

Ungdomsbyen på Global Platform, Københavns Kommune

Leder af Ungdomsbyen 

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/16

Net-nr. 23894

Slotsparkens Friskole, Frederikssund Kommune

Orlovsvikariat børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23912

Hjalleseskolen, Odense Kommune

Skoleleder til Hjalleseskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15/05/16

Net-nr. 23909

147416 p48-57_FS0816_Lukkestof.indd   52 25/04/16   16.10



F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 6  /  53 

Ida Holsts Skole, Svendborg Kommune

Lærere til bl.a. dansk, mat., eng. og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 18/05/16

Net-nr. 23881

C. la Cours Skole, Randers Kommune

Viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23882

Autisme Center Vestsjælland, Slagelse Kommune

Audiologopæd/tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 09/05/16

Net-nr. 23859

Petersmindeskolen, Vejle Kommune

3 nye lærere til Petersmindeskolen i Vejle

§ Ansøgningsfristen er den 09/05/16

Net-nr. 23907

HF & VUC FYN, Odense Kommune

Et antal lærere pr. 1.8. til OBU, FVU og AVU

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/16

Net-nr. 23888

Skolerne i Oure, Svendborg Kommune

Kostskolepædagog

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23892

Bagsværd Friskole, Gladsaxe Kommune

Ny lærer til matematik og tysk

§ Ansøgningsfristen er den 04/05/16

Net-nr. 23905

Vanløse Privatskole, Københavns Kommune

Dansk- og klasselærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/16

Net-nr. 23906

Det frie Gymnasium, Københavns Kommune

Biologi- og matematiklærer 

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23910

Omø Skole, Slagelse Kommune

Engagerede ølærere søges til Omø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23897

Nærum Skole, Rudersdal Kommune

Er du en af vores to nye lærere?

§ Ansøgningsfristen er den 04/05/16

Net-nr. 23898

Hospitalsskolen, Glostrup Kommune

Folkeskolelærere

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/16

Net-nr. 23900

Husum Skole, Københavns Kommune

Herlige Husum Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/16

Net-nr. 23876

Campus Vejle, Vejle Kommune

AVU-lærere, matematik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 04/05/16

Net-nr. 23862

Sæby-Hallenslev Friskole, Kalundborg Kommune

Alsidig og dygtig lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

Net-nr. 23914

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Gladsaxe Kommune

To lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23901

Højbo Friskole, Kalundborg Kommune

Viceskoleleder og sproglærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

Net-nr. 23889

Skoleafdelingen, Svendborg Kommune

Afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

Net-nr. 23928
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Højelse Skole, Køge Kommune

Højelse Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25/05/16

Net-nr. 23855

Slotsskolen, Frederikssund Kommune

Lærer og pædagog til vores interne skole

§ Ansøgningsfristen er den 11/05/16

Net-nr. 23895

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Lærer med spændende fagsammensætninger

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/16

Net-nr. 23872

Skiftesporet, Rødovre Kommune

Lærer til udskoling med linjefag i dansk

§ Ansøgningsfristen er den 23/05/16

Net-nr. 23918

Stenløse Privatskole, Egedal Kommune

Lærere til eng., idræt, fysik og historie

§ Ansøgningsfristen er den 09/05/16

Net-nr. 23903

Slotsparkens Friskole, Frederikssund Kommune

Lærerjob med perspektiv

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23911

Efterskolen Solbakken, Slagelse Kommune

Lærerstilling på Efterskolen Solbakken

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

Net-nr. 23919

Afdeling for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune

Naturfagslærer

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23878

Niels Steensens Gymnasium, Københavns Kommune

Lærere i engelsk, tysk og fransk pr. 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/16

Net-nr. 23863

Pædagogisk Center for autisme, Valhøj Skole, Rødovre Kommune

To engagerede lærere til samme team

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

Net-nr. 23904

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Vi vil have DIG til Brøndbyvester Skole!

§ Ansøgningsfristen er den 16/05/16

Net-nr. 23908

Øbro fri Skole, Københavns Kommune

Lærer med linjefag i tysk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 12/05/16

Net-nr. 23870

Kullorsuup Atuarfissua, Grønland

Kullorsuup Atuarfissua søger nye lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23885

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Campusskolen søger dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23849

Hummeltofteskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærere til indskolingen – nu har du chancen!

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23916

Pilehaveskolen, Vallensbæk Kommune

Lærere til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 04/05/16

Net-nr. 23893

Institut Sankt Joseph, Københavns Kommune

Lærere og bibliotekar søges

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23923

Bordings Friskole, Københavns Kommune

Bliv friskolelærer!

§ Ansøgningsfristen er den 12/05/16

Net-nr. 23924
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Sommerferie på Østerbro
100 kvm lys lejlighed. 
Ved Østerbrogade. In-
ternet, altan, elevator og 
grøn gård. Uge 27, 28, 
29, 30. 2900 kr/uge
Telefon: 21676225

På grønne hjerteø Orø
Nyt hus 150 m2 - 2 db 
værelser stort køkken/al-
rum gulvv. vestv. solned-
gangsterrasse 50M2 på 
Orø i Isefjorden 
Telefon: 23428367 
www.fjordhus.dk

Sommerferie på indre 
Østerbro  v/søerne
4 v. familielejlighed 
4-6 personer. Uge 27-
28-29-30  pr. uge kr. 
4500,- Wifi+Tv Tæt 
på Søerne, Fælledpar-
ken City.
Telefon: 29245406

Samsø, strand 
og sommerliv
Hyggelige ferieboliger på 
stor gård. Fredeligt belig-
gende, stor have og lege-
muligheder for børn. 4-8 
personer.
Telefon: 42 75 68 78 
www.agerupgaard.dk

Fur - Limfjordens perle
Sommerhus nordkyst 5 
min fra strand. 65 kvm. 
Stue/køkken + 3 so-
verum. 2700 kr + el. 
jens-hviid@bbsyd.dk, 
40461637
Telefon: 75883729

Feriebolig  Bornholm
Ferielejl. m. plads t. 4 
pers. 100 m. til strand 
og skov. Stadig ledige 
pladser i sommerferien. 
3.200 for en uge.
Telefon: 24985388

Limfjorden Thy - tæt 
på Nationalpark Thy
Hyggeligt sommerhus 
400 m fra fjorden, 72 m2, 
8 pers, to hytter, stor na-
turgrund. 
Telefon: 27435922 / 
30422569 
www.haraldbrauer.de/
ferienhaus/

Vesterhavet og 
badeland med rabat
Ved Nymindegab lig-
ger vores Skipperhus ved 
skov, strand og fjord. Spar 
20 % på opholdet.
Telefon: 28604071

Nationalpark Vadehavet, 
Tøndermarsken
Oplev fugletrækkene 
midt i Nationalpark Vade-
havet (Tøndermarsken).
Telefon: 25305891 /  21416151 
www.marskgaard.dk

Lejlighed søges 
i København.
Emil CBS stud. og Jose-
fine fotografelev, søger 2 
vær. lejlighed i Kbh. Max. 
husleje 9000,-
Telefon: 51292936 / 
20969731

Dethleff Beduin 
540v+Commodore 
Classic telt
Velholdt Dethleff Beduin 
540V 2007 sælges. Fast 
markise + cykelstativ. 
Plads 1.rk. kan overtages. 
Pris 89800,-
Telefon: 71770725

Lille hyggelig 
feriebolig i Skagen
Hyggelig feriebolig  på 45 
kvm udlejes tæt til strand 
og by. Plads til 6 personer. 
Telefon: 22124665 
Ferieboligiskagen.dk

Sommerhus nær skov og 
strand på Ulvshale, Møn
Funktionelt, lyst æl-
dre hus. 4 sengepladser. 
Roligt, naturskønt. Kun 
250 m. til strand. Lav 
1800+el. Høj 2400+el.
Telefon: 43451906 / 
40592383 
www.ulvshalestrand.dk

Sommer på 
Frederiksberg
I hjertet af Frederiksberg 
udlejes lys og velholdt 
4V i uge 28/29 (lør-lør). 
Central (lige v Frb Metro) 
med shopp
Telefon: 29439716

Bondegårdsidyl 
på Vestfyn.
Ferielejl. på 4-længet 
bondegård ved Assens 
udl. i sommerf. Have m. 
legepl., høns/kanin.
Telefon: 64715516 / 20151786 
www.kastanjegaarden.dk

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

Billig lejlighed udlejes
3 værelses lejlighed i Sø-
borg udlejes i ugerne 
28,29,30,31 pris 2500 
kr. for en uge. 
Telefon: 60636800

Lejlighed i centrum 
af København
Udlejes i uge 29. Belig-
gende på Istedgade. 100 
kvm. Kun 10 minutters 
gang fra Tivoli. 
Telefon: 22362105

Sommerhus. Begtrup 
Vig. Mols - Syddjurs
Lyst og lækkert. 8 pers. 
Tæt på badestrand, Mols 
Bjerge, Helgenæs, Ebel-
toft, Djurs sommerland. 2 
cykler og robåd.
Telefon: 40130234 / 
23740990

Sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund lejes ud i hele 
uger. Tæt på Lagan og 
Markaryd. 6 sovepl. for-
delt på 3 værelser....
Telefon: 56820399 / 
31506048

Ferielejlighed i Ribe 
middelalderby
Ferielejlighed max 4 pers. 
Dejligt byhus 50 meter 
fra Ribe Domkirke. Ledige 
uger 26-30-31-32-33-
34-35
Telefon: 61356993 
www.pederdovnslippe.dk/

Dejligt sommerhus i 
Marielyst på Falster.
100 meter fra den bed-
ste strand. Max 4-5 p. 
Kr. 3.600/uge+forbrug. 
lars.hellewf@gmail.com-
81619015-29728342 
Telefon: 81619015 / 29728342

Oplev det ægte ANDA-
LUSIEN. Byhus m patio
Bo blandt venlige spa-
nier i smukt beliggende 
bjerglandsby udenfor tu-
ristområderne. kvik@pri-
vatmail.dk
Telefon: 21914712

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris udenfor 
ferier pr ug kr 3.500,-. 
Week-end kr 2.500,-.
Telefon: 86226700

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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.

Højer Design Efterskole, Tønder Kommune

Lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 20/05/16

Net-nr. 23925

Asgård Skole, Køge Kommune

5 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 03/05/16

Net-nr. 23926

Juelsminde Skole, Hedensted Kommune

Ledige lærerstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 08/05/16

Net-nr. 23929

Sankt Pauls Skole, Høje-Taastrup Kommune

Dansklærer med klasselærerfunktion

§ Ansøgningsfristen er den 12/05/16

Net-nr. 23927
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rubrikannoncer

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

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

Lad skolerejsen i 2016 eller 2017 gå til Krakow - en fan-
tastisk by som summer af historie. Priserne starter fra kun 
kr. 1.698,-. De som kommer “først til mølle” får typisk de 
laveste priser, så bestil tilbud på jeres skolerejse i dag!

Ring GRATIS på 8020 8870 for en snak om jeres ønsker 
og muligheder samt et godt tilbud på jeres skolerejse.

Kirsten Kallesøe

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

KRAKOW
FRA KR. 1.698,- 
Prisen inkluderer: 
-Busrejse Krakow t/r
-3 overnatninger på hostel
-Morgenmad under opholdet 

 
BLIV KLOG PÅ
KRAKOW 

Louise Fog

Forslag til studiebesøg i Budapest: 
• Skolebesøg  • Kemiske institut
• Rundvisning på  Hungarian State Television

STUDIEREJSE TIL
BUDAPEST
5 dg./4 nt.
fly fra kr.  1690,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt ..................... fra kr.  1.895,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.895,-
Paris, bus, 6 dg/3 nt ..................... fra kr.  1.775,-
Berlin, bus, 3 dg/2 nt .................... fra kr.  750,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.990,-

Top 3 faglige besøg i Edinburgh:
• The Real Mary Kings Close • Edinburgh Castle
• Udflugt til Stirling og Loch Katrine

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

Kompetent rådgivning til studierejsen

London, fly, 5 dg/4 nt ............................... fra kr.  1.695,-
Amsterdam, bus, 5 dg/3 nt ................... fra kr.  1.265,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt ............................... fra kr.  1.565,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt ..................................... fra kr.  1.495,-

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - du sparer tid
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

1.995,-
5 dage/4 nætter

med fly

EDINBURGH
fra kr.

Kontakt Lone
tlf: 46 91 02 49
lope@benns.dk

Følg med og deltag 
i debatten på
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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. 
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Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
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Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

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

132. 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

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Pernille Aisinger,
bladredaktør,
pai@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Henrik Ankerstjerne Hermann,  
hah@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 4. kvartal 2015 er  
160.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 24: 

SPECIALTEAM HJÆLPER MED INKLUSION

TIL “AMALS HEMMELIGHED”

Tanzania

LÆRERVEJLEDNING

1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt • 30 elevbøger • 2 lærervejledninger
Tematiske film fra DR og Danida • Masser af opgaver på app, på web og i klassen

PÅ OPDAGELSE I TANZANIA
Skalérbare forløb til tre fag. Spændende ny fortælling af Henrik Einspor. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Følger Forenklede Fælles Mål.

INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk
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HENRIK EINSPOR

Amals

HEMMELIGHED

Aydin Soeis far slog en mand  
ihjel, mens Aydin gik i Winnie Bergs  

klasse. Nu taler de om, hvilken  
forskel hun gjorde

MIN LÆRER  
SÅ MIG
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BEDSTE  
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PLATFORM?
IT-VEJLEDER- 
FORMANDEN  

VURDERER
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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

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

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 102

Ny debat: Bør non-
firmationsforbere-
delse ligge i skole-
tiden?

Kollega, der ikke har 
Netflix, vil gerne an-
befale supersjov  
serie ved navn  
»Venner«.

Lærer snakker me-
get om hortensia og 
rododendron. For 
meget.

Er der ikke snart en 
helligdag igen?

Sensationelt fund af utilfredshed 
i det finske skolesystem udfordrer 
vores verdensbillede
En 41-årig finsk amatørun-
dersøger, Matti Jääskeläinen, 
gjorde tirsdag et fund, som 
eksperter ikke tøver med at 
kalde sensationelt. Ved et til-
fælde faldt han nemlig over, 
hvad der viste sig at være 
en lærer og en elev på en 
finsk skole, som faktisk ikke 
var tilfredse. Fundet vender 
op og ned på vores måde 
at forstå verden på: »Hidtil 
har menneskeheden på hele 
kloden været enige om, at 
skolesystemet i Finland var 
urørligt«, forklarer en ekspert. 
»De højtuddannede lærere 
nød stor frihed, god løn og 
kolossal respekt, og samtidig 

scorede raske, velopdragne 
elever gang på gang toppla-
ceringer i internationale test, 
alt var ganske enkelt henri-
vende. Det billede har nu fået 
en gevaldig skramme«.
     Jääskeläinen fortæller om 
sin opdagelse: »Jeg mødte en 
lærer, og så spurgte jeg ham, 
om han mente, at Finland har 
verdens bedste skole, og så 
svarede han: ’Næ’. Og så bag-
efter spurgte jeg en elev, om 
hun var glad og fik fine karak-
terer, og hun svarede: ’Næ’«. 
Fundet bekymrer eksperter: 
»Vi skal til at se mere nuance-
ret på det finske skolesystem. 
Det er mega besværligt«. 

Gymnasiereform  
inspirerer til nye  
sammenlægninger af fag
Som en del af regeringens udspil til en ny gymnasiereform er det 
blevet foreslået at sammenlægge fagene religion, oldtidskund-
skab og historie. Det har nu inspireret ministeriet til at komme 
med bud på andre sammenlægninger, som kan gælde allerede 
fra folkeskolen: »En sammenlægning af geografi og billedkunst 
ville for eksempel kunne undersøge landskabsmalerier«, lyder 
det fra en entusiastisk embedsmand. »Eller  i  faget musisk 
håndværk og design kunne man … æh for eksempel hamre ryt-
misk! Eller hvad med et spil rugby i faget engelsk idræt, eller 
man kunne sammenlægge tysk historisk biologi eller …«. 
     En kritiker kommenterer: »Hvad med matematik og mad-
kundskab? Så kunne 
man undervise i 
rodfrugter. Kvadrat-
rodfrugter. Velbe-
komme«.

SAMMEN VED VI 
ALT OM 

BØRN OG UNGE
September 2016 samler vi  

vores uddannelser, forskning og
konsulentydelser på Campus Carlsberg  
– Nordens største pædagogiske miljø.

 
Ved at samle vores eksperter bliver 

vi endnu bedre til at udvikle skoler og 
institutioner – sammen med dig.

 
Vi tilbyder kvalificeret sparring til 

dine udviklingsprojekter og
kompetenceudvikling tæt på 

praksis – baseret på vores 
forskning inden for læring, 

pædagogik og ledelse.

BLIV KLOGERE PÅ:

UCC.DK/
CAMPUSCARLSBERG

næsten
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