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M Ø D  I  B L A D E T

Vil en ny regering gøre op med den symbolpoli-
tik, som også har ramt skolerne? Det håber i hvert 

fald nogle skoleledere på såkaldte ghettoskoler, som 
Folkeskolen har talt med. 

Den nye ghettopakke, som fjerner en børnecheck 
fra familier, hvis børn har mere end 15 procent ulovligt 
fravær, vil have den stik modsatte effekt, siger de sam-
stemmende. Flere af dem siger ligeud, at de ikke har 
tænkt sig at indberette mere end 15 procent fravær, 
fordi det vil virke stik modsat, hvis hensigten er at få 
eleverne tilbage i skolen.

Det kan måske afskrække familier, som er resurse-
stærke fra at tage på ferie. Men i sidste ende vil reglen 
ikke ramme de tiltænkte familier, siger en skoleleder. 
For fraværet handler om, at familierne er presset i 
bund og ikke kan støtte eleven i at komme i skole. 

Hvis det virker at skære børnechecken væk, så kan 
det give mening. Men hvorfor gøre det, når det har en 
modsat effekt? Det kan kun være symbolpolitik. 

Da Merete Riisager som undervisningsminister 
præsenterede aftalen, lagde hun vægt på, at den skulle 
få tosprogede til at forstå, at alle skal gå i skole. Men 
skolelederne peger på, at det ofte er pæredanske ele-
ver, som har et højt fravær. Det handler om sociale 
problemer, ikke om etnicitet. 

Loven skal naturligvis overholdes, men da det er 

skolelederne, som definerer, hvad der er ulovligt fra-
vær, kan de vælge at lade være med at dømme fravæ-
ret ulovligt, hvis eleven er inde i en god udvikling. Og 
den ret har flere af dem tænkt sig at bruge.

Hatten af for de skoleledere! For de synes, at sagen 
er vigtigere end symboler. De vil gerne hjælpe elever 
tilbage til den skolegang, som på langt sigt kan få dem 
i gang med en uddannelse – og give dem redskaber til 
at skabe et godt liv, måske mod alle odds. 

Det er betryggende, at der findes 
skoleledere og lærere, der bruger 
deres sunde dømmekraft og ser på 
resultaterne i stedet for at lade sig 
diktere af en symbolpolitik, som fifles 
på plads på Christiansborg i en evig 
skræk for de fremmede – og vælger-
ne. 

Man må håbe, at en ny undervisningsminister vil 
lytte til skolerne. For der er rigeligt med virkelige pro-
blemer at tage fat på: Inklusion, som forældre, lærere 
og skoleledere nævner som et af de vigtigste og svæ-
reste problemer, står stadig og råber på en løsning. I 
første omgang på den handleplan, som den afgående 
minister ikke nåede at få på plads. 

Hvis det faktisk skal gøre en forskel, er det en kom-
pleks og sikkert også halvdyr opgave. Men uanset par-
tifarve skal den nye minister skynde sig i arbejdstøjet 
netop her. Det er den største udfordring i folkeskolen.

Hvis en ny minister griber bolden hurtigt, kan 
han/hun overbevise skoleverdenen om, at ministeren 
rent faktisk vil gøre noget for, at den hårdt prøvede 
folkeskole igen kan shine som vores store kulturbæ-
rende fællesskabsprojekt. 

Det har folkeskolen og hele landet brug for.  
 
NB: Ved redaktionens slutning var der ikke dannet en 
regering. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Drop  
symbolpolitik  
i skolen

Foto: Ida W
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Sølvi Domsten 
har fået det sjovere 
i alle sine fag med 
ny teknologi.

AKT-lærer Birgit 
Albers får elever med 
højt fravær tilbage 
i skole.

Henriette 
Hesselmann 
om relationer 
til eleverne i en 
modtageklasse.
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Med 4.354 personlige stemmer kan Mette 
Thiesen se frem til at flytte arbejdsplads fra 
en folkeskole i Lyngby nord for København 
til Danmarks lovgivende forsamling. Ironisk 
nok sker det med ønsket om, at magten over 
skolen skal rykke den anden vej.

»Politikerne er nødt til at bestemme meget 
mindre. Der skal være tillid til fagfolkene ude 
på skolerne. Især med den sidste skolereform 
har man lagt en masse bureaukratiske byrder 
på folkeskolen. Står det til mig, skal skolerne 
igen have lov til at bestemme meget mere 
selv«, siger hun.

Mette Thiesen er en ud af fire medlemmer 
af det nye folketing, der rykker direkte fra et 
arbejde på en folkeskole til Slotsholmen. De 
øvrige er partifællen fra Nye Borgerlige Lars 
Boje Mathiesen, lærer på Ellevangskolen i 
Aarhus, socialdemokraterne Birgitte Vind, 
skolefritidsordningsleder på Petersminde-
skolen i Vejle, og Anders Kronborg, lærer på 
Vitaskolen i Esbjerg. 
 
Halvdelen af Nye Borgelige er lærere
37-årige Mette Thiesen blev uddannet folke-
skolelærer i 2008 fra N. Zahles Seminarium 
og er skoleordfører for det tre og et halvt år 
gamle parti Nye Borgerlige. Hun har været 
med til at formulere partiets skolepolitik. Med 
en folketingsgruppe med kun fire mandater 
kan hvert medlem se frem til at varetage 

flere ordførerskaber. For læreren kommer 
skolepolitikken dog fortsat til at stå højt på 
dagsordenen.

»Selvfølgelig skal jeg stadig være skole-
ordfører. Vi har et kæmpe ansvar for at få 
sikret mere selvbestemmelse til lærerne. Ofte 
udformes skolepolitikken af folk, der ikke har 
nogen indsigt i virkeligheden ude på skolerne. 
Det vil jeg være med til at ændre«, siger hun.

»Det er enormt demotiverende som fag-
person at få reform på reform proppet ned 
i halsen, når man i bund og grund godt ved, 
hvad der skal til, og bare gerne vil yde sit al-
lerbedste for at give børnene en tryg hverdag 
og en god undervisning«.

Fra SFO’en til Christiansborg
Mens lærerne Mette Thiesen og Lars Boje Ma-

Fire nye folketingsmedlemmer  
kommer direkte fra folkeskolen
Når det nye folketings medlemmer rykker ind på Christiansborgs kontorer, kommer fire af dem direkte  
fra en arbejdsplads på en folkeskole. Herunder halvdelen fra det nye parti Nye Borgerliges gruppe. I alt har  
16 parlamentarikere en afsluttet læreruddannelse i bagagen.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO CLAUS BECH/RITZAU SCANPIX

Mette Thiesen (til 
venstre) fra Nye Bor-
gerlige er en ud af fire 
lærere, der nu stopper 
deres arbejde i skolen, 
fordi de er valgt ind i 
Folketinget.
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thiesen kommer til at udgøre halvdelen af en af 
Folketingets mindste grupper, kan skolefritids-
ordningslederen Birgitte Vind sammen med 
læreren Anders Kronborg se frem til at være 
en del af Folketingets største – Socialdemokra-
ties gruppe med hele 48 mandater. Med 7.012 
personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds 
overgik Birgitte Vind blandt andre tidligere 
undervisningsminister Ulla Tørnæs (Venstre).

»Der mangler tid til at løse opgaverne ude 
på skolerne. Skuldrene skal ned. Der bliver 
simpelthen løbet for stærkt. Siden 2008 er 
der ikke tilført en bøjet femøre til området, 
hvis man kigger på de samlede driftsudgifter 
per elev. Det er ikke godt nok«, siger Birgitte 
Vind om det billede af den danske folkeskole, 
hun tager med sig ind på Christiansborg.

Vil ånde partikammerater i nakken
Til sommer kan Birgitte Vind mødes til 
30-årsjubilæum med det hold, hun blev ud-
dannet folkeskolelærer sammen med i 1989 
fra Jelling Seminarium. Siden 1991 har hun 
arbejdet i forskellige funktioner i folkeskolen.

»Det er gået ned ad bakke siden. I forhold 
til både hvordan børnene har det, hvad de 
mestrer, og hvor hurtigt lærerne løber. Jeg 
ved endnu ikke, hvilke ordførerskaber jeg får, 
men jeg kan garantere, at jeg med min store 
viden og netværk kan ånde dem i nakken, der 
sidder med skoleområdet«, siger hun.

Socialdemokratiet har siddet på undervis-
ningsministerposten i store dele af den periode, 
du nævner. Hvad synes du om den skolepolitik, 
der har været ført de seneste år?

SOCIALDEMOKRATIET
Annette Lind
Orla Hav
Anders Kronborg
Lars Aslan Rasmussen
Troels Ravn
Birgitte Vind
Camilla Fabricius
Kasper Roug

VENSTRE
Karen Ellemann
Peter Juel-Jensen

RADIKALE
Marianne Jelved

KONSERVATIVE
Søren Pape Poulsen

SF
Karina Lorentzen Dehnhardt

NYE BORGERLIGE
Mette Thiesen
Lars Boje Mathiesen

ALTERNATIVET
Susanne Zimmer

Her er de læreruddannede 
folketingsmedlemmer:

A
   

V
    

B
      

C
      

F
      

D
  

Å
       

»Skolereformen var ambitiøs og fin i sin 
grundsubstans. Vi oplevede desværre, at 
pengene ikke fulgte med, fordi den borgerlige 
regering i 2015 fjernede nogle af de puljer, 
der skulle være med til at løfte indholdet. Og 
så kom reformen til at stå i skyggen af en for-
færdelig lockout, der ikke skete på min vagt, 
og som jeg håber aldrig kommer til at gentage 
sig«.

16 medlemmer med læreruddannelse
I Socialdemokratiets folketingsgruppe kom-
mer Birgitte Vind og Anders Kronborg til at 
sidde sammen med seks andre læreruddan-
nede. Dermed er Socialdemokratiet det parti, 
der har flest folketingsmedlemmer med en 
afsluttet læreruddannelse.

I alt 16 af de 179 medlemmer af det nye 
folketing har en afsluttet læreruddannelse i 
bagagen. Det viser en tilbagemelding fra parti-
erne på en forespørgsel fra Danmarks Lærer-
forening. En af dem er det yderste mandat, 
58-årige Susanne Zimmer fra Alternativet, der 
blev valgt ind med 774 personlige stemmer. 
Hun har 30 års erfaring som folkeskolelærer 
og -leder i Nordjylland. Hun fortæller til DR, 
at hun næppe var blevet valgt ind uden den 
erfaring i bagagen:
   »Jeg har arbejdet på mit valg i to år og har 
mødt en del gamle elever rundtom i kampag-
nelandet. Jeg tror da bestemt, at det kan have 
gjort en forskel. Men jeg tror også, det er godt 
at have erfaringer med sig. Havde jeg været 
25 år gammel, var det næppe det samme«. 
abr@folkeskolen.dk
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J eg tænker tit på dem. Hvor er de nu? 
Kan de bruge det, jeg har lært dem? 
Og hvordan kommer det til at gå dem 
fremover?« 

Henriette Hesselmann er lærer i en modtageklasse på 
Valhøj Skole i Rødovre. Her hjælper hun sine elever med 
at blive klar til at begynde i en almindelig folkeskoleklasse, 
og når det sker, bliver afskeden altid fejret. Men et par 
gange er en elev forsvundet fra den ene dag til den anden, 
uden at Henriette eller klassekammeraterne har nået at 
sige farvel. Ofte er det, fordi familien har mistet sin op-
holdstilladelse i Danmark. 

»Mine elever spørger selvfølgelig, om deres klassekam-
merat kommer tilbage. Der er jeg altid ærlig og svarer 
nej«, fortæller Henriette Hesselmann. 

På det seneste har Røde Kors fået flere henvendelser 
fra lærere, der har stået i netop den situation: Enten har 
de en elev i klassen, der er bange for at miste sin opholds-
tilladelse, eller også har en elev allerede fået besked om, 
at familien ikke kan blive i Danmark. Derfor holder Røde 
Kors Akademiet nu temadage, hvor lærere og andre fag-
personer som for eksempel pædagoger eller familiekonsu-
lenter kan få råd om, hvordan man håndterer situationen 
– og hvordan man som medarbejder passer på sig selv. 

Henriette Hesselmann er mødt op på kurset for at 

HENRIETTE  
SIGER FARVEL  
TIL SINE ELEVER  
HELE TIDEN
Henriette Hesselmann er lærer i en  
modtageklasse, hvor elever kan forsvinde  
fra dag til dag, når deres opholdstilladelse 
inddrages. På en temadag hos Røde Kors  
får hun fire gode råd til arbejdet med  
flygtningeelever. 

T E K S T :  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  ·  F O T O :  L A R S  J U S T

F LYGT N I N G E E L E V E R

»
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forstå, hvordan hun som lærer bedre kan støtte eleverne – 
både dem, der kan blive i Danmark, og dem, der må rejse 
væk igen. I løbet af dagen får hun gode råd og redskaber 
på fire forskellige områder:

1 DU KAN GODT HJÆLPE I EN KRISE 
Socialkonsulent Helle Kjems er ansat i Røde Kors’ asyl-
afdeling, hvor hun til hverdag arbejder med mennesker, 
som frygter at miste deres opholdstilladelse, eller som 
allerede har fået en udrejsedato: Hun er en af foredrags-
holderne på temadagen. 

»Vi snakker rigtig meget om tilknytning, og hvordan vi 
skaber relationer. Derimod ved vi næsten ikke noget om, 
hvordan vi giver slip igen«, forklarer hun. 

»Det vigtigste er at give barnet og forældrene håb, i en 
hvad der for dem kan opleves som en håbløs situation. 
Mind dem om, at de stadig har hinanden, og at de har en 
masse resurser som familie, de kan bruge, når de skal be-
gynde deres nye liv«, siger Helle Kjems og anerkender, at det 
for mange kan virke svært at starte samtalen med barnet. 

»Vi skal huske på, at vi faktisk er uddannet til at hånd-
tere sådanne situationer. Måske har du ikke prøvet at stå 
med et barn, der fortæller, at de ikke kan blive i Danmark. 
Men de fleste har for eksempel prøvet at hjælpe en elev, 
hvor forældrene skal skilles. Situationerne er forskellige, 
men i begge tilfælde står vi med et barn, der er i en per-
sonlig krise. Derfor kan vi bruge mange af de samme red-
skaber til at hjælpe dem«, siger hun. 

2 DU SKAL TALE MED OG STØTTE FORÆLDRENE   
Som lærer kan man gøre meget, men i sidste ende er det 
vigtigt at huske på, at forældrene er den vigtigste støtte for 
barnet. Derfor er et tæt skole-hjem-samarbejde vigtigt. 

»Det er en god ide at få snakket med forældrene om, 
hvordan deres adfærd påvirker barnet, og hvordan de 
eventuelt skal snakke med barnet om situationen. Der-
udover kan du ved at støtte forældrene også lette barnets 
bekymringer, eksempelvis ved at henvise dem til steder, 
hvor de kan få hjælp«, fortæller Helle Kjems.  

Henriette Hesselmann har ofte ikke mulighed for at nå 
at tage den dialog med forældre eller elever i sin klasse. 
Men debatten på temadagen får hende til at tænke over, 
hvordan hun kan arbejde med at styrke relationen til for-
ældrene.

»Jeg har siddet ved siden af vores familiekonsulent i 
dag, og det er gået op for mig, at vi kan bruge rådgiverne 
meget mere, end vi gør i forvejen. Eksempelvis til skole-
hjem-samarbejdet«, siger hun. 

3 DU SKAL LÆRE AT SIGE FARVEL 
Socialkonsulent Helle Kjems understreger, at det er vigtigt 
at få afholdt et betydningsfuldt farvel for eleven. Hun 
foreslår blandt andet, at man i klassen skriver et bevid-
ningsbrev, som er en stærk narrativ metode til at styrke 
oplevelsen af resurser og identitet. I brevet skriver man, 

hvilke særlige egenskaber man har bemærket hos barnet, 
og hvad de har bidraget med til klassen. 

»Når man skriver breve til elever, er det vigtigt at få 
den del inkluderet, der handler om, hvilken påvirkning 
eleven har haft i klassen. På den måde skaber man en 
fortælling hos barnet, der gør tiden i klassen betydnings-
fuld«, forklarer Helle Kjems. 

Når Henriette Hesselmann tager afsked med en elev, 
skriver hun og de andre lærere allerede et brev til eleven, 
hvor der står, at de har været glade for at lære hende eller 
ham at kende. Eleven får også et billede af sig selv sam-
men med klassen, en masse tegninger fra klassekammera-
terne og lov til at vælge, hvilken aktivitet klassen skal lave 
den sidste dag sammen. 

»Men at skrive, hvad de har betydet for os, plejer jeg 
ikke at gøre. Det skal jeg helt sikkert til«, siger hun.

4 DU SKAL PASSE PÅ DIG SELV 
Det er ikke kun eleven og familien, der kan føle, at verden 
ramler sammen, når anmodningen om opholdstilladelse 
ikke bliver godkendt eller ændret fra permanent til mid-
lertidig. Klassekammerater og lærere kan sagtens opleve 
de samme sorger og frustrationer, forklarer Lea Mariam 
Parvéz. Hun er personalepsykolog hos Røde Kors og der-
for vant til at tale om, hvordan arbejdet påvirker os. 

»Over en bred kam kan man kalde os, der er her i dag, 
for ’professionelle hjælpere’. Vi er rigtig gode til at tage os 
af andre mennesker, men det er sjældent, at vi bruger tid 
på at passe på os selv. Vi er også vant til at være dem, der 
fikser ting for andre. Men når vi står med et barn eller en 
familie, der har mistet sin opholdstilladelse, er der ting, vi 
ikke kan hjælpe med. Det må vi acceptere, for ellers slider 
vi os selv op«, siger hun.

Derfor foreslår Lea Mariam Parvéz blandt andet, at 
man ikke kun ser familien som nogle, der skal hjælpes. 
Faktisk kan de klare mange situationer selv, hvis man bare 
giver den rigtige rådgivning. På den måde kan man som 
lærer undgå at tage for mange opgaver på sig, der ligger 
ud over lærergerningen – for hvis man gør det, risikerer 
man at brænde ud, pointerer hun. 

»Derudover må vi også acceptere, at vi ikke altid har 
det samme følelsesmæssige overskud. Nogle gange er vi 
meget tæt på og føler selv smerten. Andre gange er vi 
brugt op og er nødt til at ’tage en pause’ fra en krævende 
situation eller blive aflastet ved at dele opgaven og ansva-
ret med vores kolleger. På samme måde reagerer vi også 
forskelligt på sådan en situation. Du og din kollega behø-
ver ikke at føle det samme«, siger hun.

For lærer Henriette Hesselmann er det rart at få be-
kræftet, at det kan være en voldsom situation at stå i 
som lærer: »Den snak, vi har haft om vores følelser som 
fagpersoner og anerkendelsen af, at vi også mister en 
relation, kan jeg tage med hjem i dag og reflektere videre 
over. Samtidig er pointen om, at der ikke er en rigtig eller 
forkert måde at føle og reagere på, noget, som jeg håber, 
vi kan snakke om på lærerværelset«. 
csc@folkeskolen.dk

Henriette Hesselmann 
har været lærer i en 
modtageklasse i et års 
tid. »Det er en anden 
måde at arbejde på 
end i en almindelig 
skoleklasse. Det hele 
er mere intimt og ro
ligt, fordi man kun skal 
koncentrere sig om en 
enkelt klasse«.
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HVOR MEGET SKAL DU VIDE  
OM LOVGIVNING?

Det er ikke en lærers ansvar at hjælpe 
forældre eller børn med juraen omkring 
opholdstilladelse, men det kan være 
nyttigt at kende reglerne i grove træk 
for at forstå situationen. 

Står du med en familie, der har brug 
for rådgivning om opholdstilladelse, 
statsborgerskab, NemID, eller som har 
fået et brev fra de danske myndigheder, 
som de ikke forstår, kan du altid henvi
se til Dansk Flygtningehjælps asylråd
givning, hvor de kan få personlig hjælp. 

SÅDAN HJÆLPER DU ELEVEN

Husk, at selv om du ikke er vant til at håndtere 
børn, der mister deres opholdstilladelse, så er du 
uddannet til at håndtere lignende krisesituatio
ner som eksempelvis skilsmisse eller dødsfald. 

Skab ro og trygge rammer for eleven ved at 
fortsætte den almindelige skoledag. 

Hjælp eleven med at styrke sin identitet. Do
kumentér både mundtligt og skriftligt elevens 
udvikling og bidrag som person til dig og klassen. 

Skab det gode farvel, hvor barnets styrker 
også er i centrum, eksempelvis gennem et 
bevidningsbrev. Du kan også foreslå, at barnet 
holder kontakt med sin gamle klasse gennem 
breve eller sociale medier. 

Støt forældrene, og opfordr dem til at tale 
med deres barn om situationen. Forklar, hvorfor 
en ordentlig afsked med klassen er vigtig, også 
selv om forældrene ikke virker interesserede. 

SÅDAN HJÆLPER DU FORÆLDRENE

Selv om et afslag på opholdstilladelse kan virke 
som en håbløs situation for forældrene, er det 
vigtigt, at du som fagperson går konstruktivt 
til opgaven. Prøv at skabe en forståelse hos fa
milien om, at de har hinanden, og at de stadig 
kan bestemme, hvordan de vil starte deres nye 
tilværelse efter hjemrejsen. 

Hvis forældrene er bange for at vende hjem, 
er det vigtigt, at I får foretaget et realitetstjek: 
Henvis til, at de danske myndigheder har vurde
ret, at det er sikkert nok at vende hjem, og fore
slå forældrene at kontakte bekendte i hjemlan
det, der kan fortælle om den aktuelle situation. 

Hvis forældrene er bekymrede for, at de 
efter hjemrejsen ikke kan give deres barn en 

ordentlig uddannelse, så tag eventuelt en sam
tale med dem om, hvordan du som fagperson 
kan hjælpe dem med at planlægge barnets 
fremadrettede skolegang. 

Nogle føler, at det er skamfuldt at vende 
hjem igen. Repatrieringsstøtten, som famili
erne kan modtage, hvis de frivilligt rejser hjem, 
er en god mulighed for at komme tilbage med 
lidt flere resurser. Repatrieringsstøtten sørger 
blandt andet for et månedligt beløb i en år
række. 

Hvis forældrene er bekymrede for, at der 
ikke er noget socialt netværk at komme hjem 
til, så snak med dem om, hvilke fællesskaber 
de kunne forestille sig at opsøge. 

SÅDAN HJÆLPER DU DIG 
SELV OG DINE KOLLEGER

Fokuser på den forskel, du kan gøre, og 
accepter det, du ikke kan ændre.

Anerkend de svære følelser, der 
følger med – og accepter, at du nogle 
gange følelsesmæssigt har brug for at 
distancere dig fra situationen. 

Arbejd resurseorienteret med foræl
dre og børn. Skab håb og overskud for 
dem og dig selv ved at minde dem om, 
hvad de kan gøre.

§

F LYGT N I N G E E L E V E R

Kilde: Røde Kors.

MIN ELEV HAR MISTET  
SIN OPHOLDSTILLADELSE  
– HVAD GØR JEG NU?

Sammensæt 
din helt egen 
undervisning
i dansk

Gyldendals Fagportaler giver dig faglig frihed
Gyldendals Fagportaler giver dig ikke blot et bredt udvalg af 
digitalt materiale i høj kvalitet. Med den nye Forløbsbygger får 
du også friheden til at sammensætte undervisningen, så den 
passer til dig og din klasse.

Prøv Forløbsbyggeren på gu.dk/forloebsbygger
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T E M A  F R AVÆ R S S T R A F

Kritik af ghettoplan:

Skoleledere advarer mod udlændingepolitikkens indtog  
i skolerne. Ghettoplanen, der straffer elevfravær ved at trække  
i børnechecken, vil ikke nedbringe fraværet, siger en række  
skoleledere. De er derfor parate til at gå imod loven.

T E K S T :  T O B I A S  L A U R I T Z E N   ·   I L L U S T R A T I O N :  C L A R A  J E T S M A R K   ·   F O T O :  L E N E  E S T H A V E

Skoleledere  
vil trodse 
fraværslov
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ra næste skoleår bliver børnechecken 
stoppet, når en elev i en folkeskole har 
mere end 15 procent ulovligt fravær i 
et kvartal. Beslutningen, som er en del 
af den politisk besluttede ghettoplan, 

møder stor modstand fra skoleledere. De kalder fraværs-
straffen for udlændingepolitikkens indtog i folkeskolen 
og advarer mod, at økonomiske sanktioner vil ødelægge 
skolernes arbejde med at nedbringe fravær. Derfor er de 
imod loven.
    »Regeringens ghettoplan er stigmatiserende. Den får 
på ingen måde elevernes fravær ned. Jeg er træt af den 
retorik, man bruger over for indvandrere og efterkom-
mere. Det er ødelæggende for den gode proces, vi har på 
skolerne, at udlændingepolitik trækkes ned over skolen«, 
lyder kritikken fra skoleleder Frands Christensen på 
Humlehøj-Skolen i Sønderborg. Han fortsætter:

»Jeg skal overholde loven. Men hvis vi er i en positiv 
udvikling, er det ikke befordrende, at jeg indberetter fami-
lien. Al min erfaring taler mod det. I den slags tilfælde vil 
det være meget svært at få mig til at underrette«. 

Det er skolerne, der skal håndhæve loven om, at det 
høje, ulovlige fravær fremover skal indberettes til kommu-
nen. Kravet indgår i den såkaldte ghettoplan om at be-
kæmpe parallelsamfund, som et bredt flertal i Folketinget 
har vedtaget, og som den nye undervisningsminister skal 
sætte i kraft. Ifølge Undervisningsministeriets tal rammes 
omkring 5.000 elever af den nye fraværsstraf, heraf er 31 
procent indvandrere og efterkommere. 

Folkeskolen har været i kontakt med 17 ud af de 23 
skoler, som er på regeringens såkaldte ghettoskoleliste, for 
at undersøge, hvad loven vil betyde for elevernes fravær. 
Kun en leder tror, at det vil hjælpe. Flertallet mener ikke, 
at loven vil nedbringe fraværet – tværtimod vil en økono-
misk straf give familierne en øget stressfaktor i livet. 

»Vores opgave er at hjælpe elev og forældre. Straf vil 
ikke have en positiv effekt på de elever, der virkelig døjer 
med højt fravær, for det handler ikke om, at familierne 
ikke ønsker deres børn i skole. Det er i højere grad sociale 
udfordringer, der gør, at børnene ikke kommer i skole. At 
forældrene er syge, eller at barnet er alene om sin skole-
gang. Det hjælper ikke at tage penge fra familien«, siger 
Martin Hyldgaard Larsen, skoleleder på Nørrevangsskolen 
i Randers. 

Også Frands Christensen advarer om, at fraværsstraf-
fen vil gøre ondt værre: 

F

FAKTA OM FRAVÆRS-
STRAFFEN

   Hvis en elev i folkeskolen har mere 
end 15 procent ulovligt fravær i et 
kvartal, fratages børnechecken i 
næste kvartal. Børnecheckydelsen 
svarer til 2.862 kroner i et kvartal 
for 7-14-årige. 

   Det er skolelederens pligt at under-
rette om eleven og definere, om 
fraværet er ulovligt eller lovligt. Her-
efter afgør kommunen, om ydelsen 
skal stoppes. 

   Aftalen er indgået mellem den da-
værende VLAK-regering, Socialde-
mokratiet og Dansk Folkeparti.

»Jeg frygter, at nogle børn vil få det værre i hjemmet, 
fordi familierne bliver dårligere stillet. Det er elever og 
forældre med sociale problemer, den her straf primært 
rammer«.

Skoleledere vil ikke følge loven
Hvornår der er tale om lovligt eller ulovligt fravær, er op 
til skolelederne at definere (se boks). Derfor er det muligt 
for lederne at »bøje« omfanget af en elevs fravær og på 
den måde påvirke, hvornår en elev rammer de 15 procent 
ulovligt fravær. Den »kattelem« er cirka hver tredje af de 
skoleledere, som Folkeskolen har været i kontakt med, 
parat til at bruge.

»Som skoleleder kan jeg vælge, hvor høj en fraværs-
procent eleverne skal have. Det er lidt firkantet sagt mig, 
der definerer ulovligt fravær på skolen, og derfor kan jeg 
fortsat have stor indflydelse på, om familier bliver trukket 
i børnechecken«, siger Hans Christiansen på Lindeskov-
skolen i Guldborgsund.

Han understreger, at når en elev rammer 15 procent 
fravær, vil skolen allerede have gjort meget for at nedbrin-
ge fraværet og være inde i en proces med familie og elev. 
Netop derfor giver regeringens fraværsstraf ikke mening.

»Den ramme, politikerne har sat, er enormt rigid. 
Derfor er den også utrolig usikker at arbejde med. Mit 
ønske er, at politikerne forstår, at de her sager kalder på 
en individuel vurdering. Hver gang. Arbejder vi med et 
barn, som er på rette vej, nytter det jo ikke, at automatik-
ken slår ind og lægger familien ned. Det stiller et krav til 
os skoleledere om at definere ulovligt fravær og gøre sy-
stemet mindre rigidt. Inden for de rammer, jeg har, vil jeg 
til enhver tid give en elev, der er på rette kurs, en ekstra 
chance«, siger Hans Christiansen.

I Sønderborg er Frands Christensen også parat til at 
bøje begrebet ulovligt fravær: »Vi har elever, hvor vi er i 
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Jeg frygter, at nogle 
børn vil få det værre  
i hjemmet, fordi  
familierne bliver  
dårligere stillet«.
Frands Christensen,
skoleleder

 

en god dialog med familie og elev, og det er på trods af, at 
eleven er omkring eller over de 15 procent fravær. Skal vi 
så straffe familien midt i, at vi er i færd med at bringe fra-
været ned? Det er meningsløst. Hvis det går i den rigtige 
retning, vil jeg stærkt overveje, om fraværet skal kategori-
seres som ulovligt«, siger Frands Christensen. 

Fravær har intet med etnicitet at gøre
Selv om fraværsstraffen gælder for alle folkeskoler og ikke 
kun skolerne på ghettolisten, var det indvandrere og ef-
terkommere, som undervisningsminister Merete Riisager 
(Liberal Alliance) hæftede sig ved, da hun i fællesskab 
med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet 
præsenterede ghettoaftalen sidste år. 

»Vi har desværre pakket migrantfamilier ind i vat, hvil-
ket er gået ud over børnene. Det er forældrenes ansvar, at 
børnene kommer i skole. Det her er et klart signal til de 
forældre, der kommer og bosætter sig i Danmark«, lød det 
fra undervisningsministeren om ghettoaftalen i maj 2018. 

Det er imidlertid ikke en opfattelse, som skolelederne 
deler. Fravær er farveblindt, og flere skoler oplever, at 
etnisk danske børn har mere fravær end indvandrere og 
efterkommere. 

»Gennemsnitligt er det ikke nødvendigvis børn med 
anden etnisk herkomst, der er mest fraværende. Vi har 
masser af tosprogede børn, der fungerer fantastisk og 
intet fravær har. Det her er ikke et spørgsmål om etni-
citet, men hvordan familiens sociale problemer er. De, 
der er fraværende, er fra udsatte familier. I hvilken grad 
de er udsatte, varierer meget«, fortæller skoleleder Hans 
Christiansen. 

Frands Christensen tilslutter sig den melding:
»Uanset om det er Børge eller Ahmed, ser vi, at højt fra-

vær skyldes problemer i hjemmet. Faktisk har vi flere et-
nisk danske børn, som er fraværende, end børn med anden 
etnisk baggrund rent gennemsnitligt«. 

Derfor kan den nye lovgivning også give grobund for 
en uretfærdig forskelsbehandling af familier, mener en 
anden skoleleder. 

»Fraværssystemet giver store problemer. Hvis en velfun-
gerende etnisk dansk familie beder om at få fri, er det så 
lovligt fravær? Hvad hvis en mindre velfungerende familie 
af anden etnisk herkomst beder om det samme, kan de så 
ikke få fri? Det er ikke i orden. Vi skal sikre lighed for alle, 
men også lavt fravær for alle«, siger Hans Christiansen. 

Skoleleder på Ejerslykkeskolen i Odense Jan Beck-Lar-
sen mener heller ikke, at der er et særligt problem med 
indvandrere og efterkommere, han er tværtimod begej-
stret for det engagement, som forældrene viser: 

»Jeg oplever en enorm velvilje og energi fra familier af 
anden etnisk herkomst. Den her aftale er bygget op om tal 
og dårlig tone. Det virker i politik, men ikke i virkelighe-
den. Her på skolen skal vi fortsætte det gode samarbejde 

»
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SÅDAN HAR VI GJORT
Fagbladet Folkeskolen har kontaktet samtlige 23 skoler på regeringens ghettoskoleliste 
via mail og bedt dem svare på spørgsmål om:
– Hvorvidt de vurderer, at fraværsstraffen vil mindske højt ulovligt fravær? 
–  Hvorvidt de vil følge fraværsloven og indberette ulovligt fravær over 15 procent i kvartalet?
– Hvordan de vurderer, at fraværsstraffen vil påvirke skole-hjem-samarbejdet?
17 ud af de 23 skoler har svaret på undersøgelsen. Derudover har Folkeskolen interview et 
seks skoleledere.

med forældrene og ikke mistænkeliggøre hverken dem 
med højt fravær eller dem af anden etnicitet«, understre-
ger han. 

Forældresamarbejde er nøglen
Samtlige skoleledere, som Folkeskolen har interviewet, 
peger på, at den gode skole-hjem-relation er vejen til lavt 
fravær. Elever har mange forskellige årsager til fravær, og 
derfor er der behov for individuelle analyser og ikke gene-
raliserende indsatser, hvis elevfraværet skal nedbringes.

»Det er hovedløst at sætte børn ind i et regneark. Det 
kan man selvfølgelig let gøre. Så slipper man for at forhol-
de sig til årsagerne til fraværet«, siger Frands Christensen. 

Lederne er bekymrede for, at den nye fraværsstraf vil 
give en dårligere skole-hjem-relation. 

»Det er paradoksalt at lovgive på en måde, der mod-

arbejder alt det, vi ved virker. Vi har konkret succes med 
at gøre det modsatte af, hvad politikerne foreslår. Økono-
misk straf og konsekvenspædagogik vil ikke virke. Det er 
for generelt. Vi har nedbragt elevfraværet på Humlehøj-
Skolen i det seneste år ved at lytte og samarbejde med 
elever og familier. Vores erfaring er, at det hjælper, når 
man dykker ned i den enkelte sag«, siger Frands Christe-
sen. Det samme gælder i Guldborgsund. Her har Linde-
skovskolen haft stor succes med at nedbringe fraværet fra 
cirka 13 til syv procent fra 2017 til 2019 blandt andet gen-
nem god dialog med forældrene.

Samarbejde er også ordet for Nørrevangsskolens succes 
med at nedbringe fraværet. I Randers er det lykkedes at 
sænke fraværet fra 8,7 procent til 5,6 ved at gå i tæt dialog 
med familie og elev. 

Flere peger på, at det vil udfordre stemningen mellem 
skole og hjem og give et billede af skolen som myndighed 
frem for samarbejdspartner. Det er for nogle skoleledere 
en grænseoverskridende handling, som ligger ud over sko-
lens beføjelser. Det vil desuden medføre, at skolerne skal 
gøre en ekstra indsats for at få forældrene til at forstå, at 
selv om skolen har meldt eleven til kommunen, er skolen 
ikke afsender af fraværsstraffen:

»Vi skal bruge mere tid på at forklare forældrene, at det 
ikke er os, der straffer dem, og sørge for, at vi ikke bliver 
opfattet som en myndighed«, siger Martin Hyldgaard Lar-
sen og peger igen på, at fravær skyldes familiens sociale 
forhold, og at loven rammer skævt.

»De her familier har ikke brug for færre penge. Der-
for kan idéen med at true med at tage penge virke god 
nok. Problemet er bare, at det ikke virker for de familier, 
der virkelig har det svært socialt, hvor fraværet også er 
tårnhøjt. Det kan måske afskrække familier, som er resur-
sestærke, fra at tage på ferie. Men i sidste ende vil reglen 
ikke ramme de tiltænkte familier«, siger Martin Hyldgaard 
Larsen. 
tla@folkeskolen.dk

GHETTOPLANEN OG SKOLERNE
1.     Sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med 

høj andel af børn fra udsatte boligområder.
2.     Konsekvent indgriben over for folkeskoler og 

ungdomsuddannelsesinstitutioner med ved-
varende dårlige resultater. 

3.    Styrket forældreansvar gennem mulighed for 
bortfald af børnecheck i et kvartal. Gælder 
forældre i folkeskolen.

Kilde: »Delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe 
parallelsamfund«, Undervisningsministeriet.

  

FRAVÆR I FOLKESKOLEN 
  Ulovligt fravær: Eleven er udeblevet fra 
skolen, uden at forældrene har givet skolen 
besked om det, eller at skolelederen har givet 
tilladelse til fraværet. I så fald skal skolen 
kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor 
eleven ikke er mødt op til undervisningen. 

  Fri med skoleders tilladelse: Hvis skole-
lederen mener, at der er en god begrundelse, 
som for eksempel særlige begivenheder i 
familien, kan han/hun give ekstraordinær til-
ladelse til, at en elev ikke kommer i skole.
  Sygefravær: Eleven er ikke i skole på grund 
af sygdom 

  Det samlede fravær for alle elever i fol-
keskolen var i skoleåret 2017/2018 på 5,9 
procent. Af det udgjorde ulovligt fravær for 1 
procent, 1,8 procent var sygefravær og de 3,1 
procent var fri med tilladelse.

Kilde: borger.dk og uvm.dk 
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Ghettoskoler  
har succes 
med at få  
elever i skole
Skoler arbejder allerede målrettet 
på at nedbringe elevfravær. Nøglen er 
at kigge på årsagen til fraværet og ikke 
mængden af fraværet. Successen  
ligger i et tæt samarbejde med elever  
og familier, og den relation ødelægger  
ny fraværslov, mener skolerne. 

T E K S T :  T O B I A S  L A U R I T Z E N  

I L L U S T R A T I O N :  C L A R A  J E T S M A R K 

F O T O :  L E N E  E S T H A V E
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olitikerne kalder dem ghettoskoler. De er 
brandet som skoler med højt elevfravær, 
mange tosprogede, og hvor minimum 30 
procent af eleverne kommer fra udsatte 
boligområder. Men det går faktisk ret 

godt med at nedbringe fraværet på nogle af de såkaldte 
ghettoskoler.

Folkeskolen har talt med tre skoler, der har succes med 
at få elever til at møde op til timerne. Fælles for alle er en 
hurtig indsats, en tværfaglig tilgang til opgaven og et nært 
og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Og så er ikke 
to børn eller familier ens, og derfor udarbejder skolernes 
fraværsteam en individuel handlingsplan for hver elev 
med for højt fravær.

Ud fra deres erfaringer advarer skolernes fraværsteam 
derfor om, at en ny lov, der efter sommer vil straffe højt 
elevfravær ved at skære i børnechecken, ikke vil få den 
ønskede effekt. 

»Hvis man tror, at elever får det bedre af at leve med 
økonomisk dårlige vilkår, tager man fejl. Det er en straf, der 
gør det værre for barnet. Det er imod alt det, vi ved virker«, 
siger Birgit Albers, AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) og 
del af fraværsteamet på Humlehøj-Skolen i Sønderborg. 

Morgenhold rykker ud
På Nørrevangsskolen i Randers er det lykkedes et fraværs-
team bevilget af kommunen at reducere elevfraværet fra 
otte procent i 2016 til 5,8 procent i 2018. Et resultat, som 
ifølge skolen kun er kommet i stand, fordi skolen har brugt 
lang tid på at opbygge tillid til forældre og elever. 

Det såkaldte fraværsteam består af en gruppe tværfag-
lige personer: fremskudtrådgiver fra Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning, repræsentant fra bysekretariatet, skole-
lederen, udførerområdet, pædagoger, AKT-medarbejdere 
og lærere. I fællesskab arbejder gruppen med at nedbringe 
elevers fravær. AKT-vejleder Katrine Schmücker peger på, 
at forældresamarbejde, tillid og individuelle planer er alfa 
og omega i teamets tilgang til opgaven. 

»Vi har en fraværsliste, der gælder for alle klasser, hvor 
vi gennemgår fraværet. Ud over det har vi handleplaner 
for elever med bekymrende fravær. Vi handler konkret, 
samme dag som vi informeres om fraværet, for at få dem 
i skole. Vi har et morgenteam, der rykker ud. Først ringer 
vi til familien og eleven. Hvis det ikke hjælper, tager vi på 
hjemmebesøg for at tale om fraværet«. 

Hjemmebesøgene ender tit med, at Katrine Schmücker 
følger eleven i skole – eller at eleven har en sygedag, men 
fremover får et bedre fremmøde.

»Fordi fraværet typisk skyldes problemer i hjemmet, er 
det vores fornemmeste opgave at blive opfattet som hjælp, 
der får forældrene til at tage ansvar. Sammen skal vi finde 

Hvis vi får hul igennem til  
forældrene, oplever vi, at  
eleverne får mindre fravær«.
Michael Vogensen,
socialpædagog

en model for, hvordan vi får eleven tilbage i skole. Det 
gør vi ved at have forståelse for familiesituationen, og det 
sker kun med tillid og åbenhed over for hinanden«, siger 
Katrine Schmücker. 

Stærk relation til forældre
I Guldborgsund på Lindeskovskolen er elevfraværet bragt 
ned fra cirka 13 til syv procent de seneste to år. Nøglen 
har været at registrere fravær ved alle lektioner og infor-
mere forældre med det samme om, at fraværet er blevet 
bekymrende, og derefter gå i dialog. 

»Fraværstallene er vores dokumentation for proble-
met. Her kan vi se, om det er i særlige fag, fraværet er, 
hvornår på dagen fraværet er, og hvor højt fraværet er. 
Men fraværstallet er ingenting værd uden dialogen med 
forældrene. Det er i samarbejdet, at vi finder løsningen. 
Det er også derfor, at vi er imod den nye fraværslov«, si-
ger skoleleder på Lindeskovskolen Hans Christiansen. 

På Humlehøj-Skolen i Sønderborg genkender man suc-
cesen med en stærk forældrerelation og hjemmebesøg. 
Skolen har ansat socialpædagog Michael Vogensen til at 
arbejde med elevfravær og forældresamarbejde.  

»Hvis vi får hul igennem til forældrene, oplever vi, at 
eleverne får mindre fravær. Om fraværet er på to eller 30 
procent, så handler vores arbejde om at have et konstruk-
tivt samarbejde med familien. Hvis vi først taber familien, 
taber vi tit også eleven. Så er det rigtig svært at finde vej 
til at nedbringe fraværet. Vi vil gøre alt for det samar-
bejde«, siger han. 

Forældresamarbejdet handler ofte om at give famili-
erne nogle redskaber. 

»Det kan være at hjælpe forældre med sociale pro-
blemer til, hvordan de bedst kan hjælpe deres børn med 

P
»
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Vidste du, at 13 til 16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer til 
skade i tra�kken?

Hjælp dine elever med at blive sikre 
i tra�kken. Det er nu, de har mest 
brug for det.

Få besøg af en gratis gæste-
underviser fra Rådet for Sikker Tra�k 
i din 7.-10. klasse. Så bliver den 
obligatoriske færdselsundervisning
ikke lettere. Det er Sikker Tra�k To Go.

Tilmeld dig på sikkertra�k.dk/ToGo

Få trafik-
undervisningen
bragt direkte 
til din klasse 

skolegangen. Nogle elever snyder også forældrene, siger, 
at de tager i skole, men tager andre steder hen, og det 
finder vi først ud af, når vi har dialogen. Nogle elever kom-
mer ikke i skole grundet angst, andre fordi forældrene 
har problemer, der gør, at de ikke kan overskue at hjælpe 
barnet i skole«, siger Michael Vogensen. 

I fraværsarbejdet handler det også om at fokusere på, 
hvad der går godt for den pågældende elev, og derefter 
skræddersy en individuel plan til elev og familie. 

»Vi finder til mødet med forældrene altid én ting, der 
virker for eleven. Det kan være et fag, eleven kan lide. Så 
kan skemaet reduceres i en kort periode, så eleven lang-
somt bliver en del af skolen igen. Det kan også være, at 
familien skal have hjælp til at få hentet barnet om morge-
nen. Eller at få en skoletræt elev i praktik i en virksomhed 
i en kort periode. Vi skal tænke ud af boksen. Herefter 
bygger vi så på og arbejder videre«, fortæller Michael Vo-
gensen. 

Tværfagligt samarbejde er afgørende
Det tværfaglige samarbejde på skolerne er vigtigt, fordi 
fraværet kan skyldes forskellige problemer i hjem og skole. 
På Humlehøj-Skolen i Sønderborg arbejder resursecente-
ret med elevfravær. Her sidder skoleleder, skolepsykolog, 
sundhedsplejerske, kontaktlærere, AKT-lærer og socialpæ-
dagog. 

AKT-lærer Birgit Albers arbejder blandt andet med 
klassetrivsel i udskolingen, mens socialpædagog Michael 
Vogensen arbejder indgående med familierne. 

»Vi supplerer hinanden godt. Vi registrerer og analyse-
rer fraværet. Tager kontakt til familien og skaber et samar-
bejde med familien. Noget fravær skyldes forhold i hjem-
met. Andet kan skyldes, at en elev er fagligt eller socialt 
udfordret i klassen eller har et dårligt forhold til læreren«, 
siger Birgit Albers. 

Er roden til fraværet på skolen, kommer hun som AKT-
lærer indover og holder møder med klassen, men også 
med individuelle elever for at lokalisere problemet. Birgit 
Albers tager altid en lang samtale med eleven, der er fra-
værende, om, hvad der skal til, for at eleven får lyst til at 
gå i skole. Typisk handler det om, at eleven ikke føler sig 
inkluderet fagligt og socialt.

»Gælder det ensomhed, lægger vi en plan for, hvordan 
det kan løses. Her inddrager jeg for eksempel de andre 
elever og skaber rammer, der sikrer, at eleven indgår i fæl-
lesskaber. Men gælder det i stedet forhold i elevens hjem, 
kommer det tværfaglige i spil, så bliver socialpædagogen 
inddraget«, fortæller Birgit Albers. 

Effekten af det tværfaglige arbejde genkender skolele-
der på Ejerslykkeskolen i Odense Jan Beck-Larsen. Faktisk 
mener han, at den tværfaglige tilgang og forældresamar-
bejdet er det vigtigste for at nedbringe elevfravær. 

»Hvis du vil nedbringe fravær, flytter du det tværfaglige 
netværk så tæt på skolen som overhovedet muligt. Vi har 
en fremskudtmedarbejder, der kommer ud på skolen én 
gang om ugen, taler med elever, lærer, forældre og sko-
leleder. Det hjælper til at nedbringe fraværet. Mit forslag 
er, at alle skoler får en sagsbehandler tilknyttet. De skal 
som i dag ikke være tilknyttet et område, men i stedet en 
konkret skole. Først dér kommer det faglige netværk så 
tæt på de børn, der er i truede positioner, at det for alvor 
rykker«, siger Jan Beck-Larsen. 

Fraværsstraf er et benspænd
De metoder, som skolerne har haft succes med, bygger på 
tillid og samarbejde. Derfor bekymrer den nye fraværs-
straf, hvor skoler skal underrette til kommunen, skolerne. 
De mener, at det gør skolerne til kontrolinstans. 

»Den allervigtigste faktor er, at forældrene samarbejder 
med skolen. Hvis de ikke vil åbne døren og invitere os ind, 
virker fraværsteamet ikke, og så bliver alt vanskeliggjort. 
Vi bygger vores succes herpå. Vi kan ende med at blive 
opfattet som en myndighed, når vi underretter, derfor er 
det virkelig vigtigt, at vi hele tiden fortæller dem, at det 
ikke er os, men lovgivningen, der straffer dem. De mest 
udsatte vil ikke nødvendigvis forstå det. De er mere pres-
sede, end man tror. Fraværsreglen vil blive en klods om 
benet på os«, siger AKT-vejleder på Nørrevangsskolen Ka-
trine Schmücker. 

Også på Humlehøj-Skolen er AKT-vejleder Birgit Albers 
bekymret for, at den nye lov kan ende med, at barnet og 
ikke forældrene bliver straffet. For det kan i sidste ende 
øge barnets mistrivsel.

»Det er ikke noget, barnet vælger, det er et menneske, 
der ikke er færdigudviklet. Barnet ender med at stå mel-
lem de voksne og bliver årsagen til, at forældrene straffes. 
Vi ser hver dag, hvilke børn og hvilke familier det her 
gælder for. Det er ikke familier, hvor det hjælper, at poli-
tikerne idømmer økonomiske sanktioner. De er allerede 
maksimalt belastet«, siger Birgit Albers. 
tla@folkeskolen.dk

Barnet ender 
med at stå  
mellem de 
voksne og bliver 
årsag til, at  
forældrene 
straffes«.
Birgit Albers,
AKT-vejleder

»
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K L A S S E N
4.y fra Sødalskolen. Skulp-
turen tager og skifter form i 

mødet med mange hænder. Først 
var den en kvinde, så blev den til 
»bare en person«. Senere til en 

figur, hvor halvdelen var fin,  
halvdelen »mærkelig«.

L Æ R E R E N
Christina Rieks-Pedersen er 

klasselærer for 4.y: »Selve bil-
ledkunstdelen fylder selvfølgelig. 
Men lige så vigtig er kontakten til 
nogle af de kunstnere, der bruger 

området, og at vi kommer om-
kring både det geografiske og 

det historiske i Gellerup«. 

D U K K E N
En gammel mannequindukke 

dækkes af ler. Halvdelen af klas-
sen arbejder på selve skulpturen, 

halvdelen på ting, der skal stå 
rundt om den. I pausen skifter 

eleverne hold. 

U K E N D T  K U N S T
Nushan Roshani er lokal  

billedkunstner og gav blandt 
andet børnene følgende instruk-
tion i arbejdet med assemblage: 

»Hvis I laver noget, I kender, skal I 
blande det med noget andet,  
I kender – til noget, der ikke 

er set før!« 

Å B E N  S K O L E
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G R I M  K U N S T
Kunstneren Didde Rose 

Roshani vil gerne lære børnene 
at udtrykke sig inden for andre 

kunstformer end de typiske såsom 
tegning og maleri samt  

udfordre deres forståelse for, 
hvad der er »grimt«  

og »flot«.

S J O V  K U N S T
»Jeg klasker ler på kroppen,  

så taljen bliver lavet om.  
Det er sjovt«,  
viser Malou.

V I L D  K U N S T
»Jeg laver to slanger og en  

fuglerede med æg, hvor det er,  
som om slangerne overtager  

alting«, forklarer Noara, mens  
hun triller ler.

F O L K E S K O L E N  /  1 1  /  2 0 1 9  /  21

T E K S T  O G  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

   G E N - 
O P D A G  
  G E L L E R U P

   G E N - 
O P D A G  
  G E L L E R U P

»Mødesteder i Gellerup« er et projekt, 
hvor tre folkeskoleklasser i Aarhus kom  
tættere på bydelen Gellerup. Sammen med lokale  
kunstnere besøgte lærere og elever bibliotek og lokalarkiv,  
formede skulpturer, tog på byvandring, fotograferede og lavede 
aftryk af området i keramikfliser. Elevernes arbejde med aftryk 
er siden blevet til et blivende kunstværk i Gellerupparken.
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27. maj 2019 | kl. 06.28

Han har afsløret ubehagelige sandheder om 
Oslos skolesystem. Nu advarer han udlan-
det mod at kopiere kommunens lederud-
dannelse og mener, at målstyringen øde-
lægger den nordiske skoletradition.

Norge – og i særdeleshed Oslo – har 
prøvet en del skoletiltag af før Danmark. 
De har haft skiftende varianter af frit 
skolevalg, indført nationale test før os 
og læringsmålstyring med for eksempel 
5.000 læringsmål, som lærerne skal do-
kumentere. Skolevæsenet i Oslo – Oslo-
skolen – har haft gode testresultater, og 
blandt andet derfor valgte Københavns 
og Aalborg Kommuner sidste år at sende 

en af deres skoleledere til Norge på Oslos 
skolelederuddannelse.

Det synes den norske lærer og lektor Si-
mon Malkenes dog er en virkelig dårlig ide. 

»Der er store problemer i Oslo, fordi det, 
som er blevet fremstillet som en succes, har 
vist sig at være det modsatte. Der er to ho-
vedfaktorer. Den ene er, at man har indført 
test-based accountability, så lærere, sko-
leleder og skole er ansvarlige for elevernes 
testresultater. Og det andet er det frie sko-
levalg, som har ført skolerne ind på konkur-
rencemarkedet«, fortæller han.

 I år udkom hans anden bog, »Det store 
skoleeksperimentet«, og hans afsløringer 

har været medvirkende til, at Oslos skolechef 
måtte gå af.

Historien om Osloskolen har været, at 
de to faktorer skulle gøre, at børnene lærte 
mere, og at de sociale forskelle blev udlignet. 
Det kunne man se på stigende testresultater. 

Men Simon Malkenes’ research viser et 
andet billede. For det første har det frie sko-
levalg ført til en voldsom segregering, og for 
det andet er der gået inflation i testresulta-
terne, mener Simon Malkenes.

»Jo mere du tester og underviser hen mod 
test, jo bedre vil eleverne klare testene. Men 
det siger mindre om, hvad de faktisk kan«. 
pai@folkeskolen.dk

Simon Malkenes, lærer og lektor, har afsløret ubehagelige sandheder om Oslos skolesystem. 
Han advarer mod, at man kopierer kommunens lederuddannelse, og mener, at målstyringen  
ødelægger den nordiske skoletradition.

23. maj 2019 | kl. 14.21

Læsevejledere: Stop hetzen mod nationale test
Læsevejlederne Iben Stavnsbo Sørensen og 
Karen Vestergaard Hansen fra Billund er træt-
te af hetzen mod de nationale test. De synes 
begge, at testene fungerer fint til formålet. 
Derfor skrev Iben Stavnsbo Sørensen til Fol-
keskolens redaktion, at hun fandt fagbladets 
dækning af de nationale test alt for ensidig.

 »Jeg sluger ikke testresultaterne råt. 
De skal ikke stå alene, men skal kobles med 
den viden, vi har fra undervisningen«, siger 
hun ud fra egne erfaringer. 

»Lærerne placerer oftest eleverne 
samme sted fagligt som den nationale læ-
setest, men enkelte resultater kan være en 

øjenåbner, hvorfor det er så vigtigt, at resul-
taterne fra de nationale test analyseres og 
debatteres med fokus på det efterfølgende 
pædagogiske arbejde«. 

Norsk lærer advarer: 
Følg ikke vores dødsspiral  
af test, tusinder af lærings- 
mål og frit skolevalg
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27. maj 2019 | kl. 08.40 

Landsret: Lærervikar 
handlede i nødværge
En 32-årig lærervikar blev i fe-
bruar idømt 30 dages betinget 
fængsel plus samfundstjene-
ste for vold mod en 14-årig 
elev på Toftlund Skole. Men nu 
har Vestre Landsret omstødt 
dommen og siger, at lære-
ren ganske vist tog hårdt fat 
i drengen, men at han gjorde 
det i nødværge for at forhindre 
drengen i at angribe en anden 
elev. 

»Jeg er tryg ved, at retten 
har slået fast, at lærere kan 
gribe ind uden at være bange 
for at miste deres job«, siger 
lærerens forvarer, advokat Jes 
Andersen, i JydskeVestkysten.

28. maj 2019 | kl. 16.00

Nu er det muligt at læse 
håndværk og design,  
uanset hvor du er

Der er brug for flere lærere i hånd-
værk og design. Derfor har lærerud-
dannelsen på Absalon nu valgt at 
udbyde håndværk og design som 
onlineundervisning. Peter Hersted, 
der har undervist testholdet, mener 
bestemt, at det kan fungere.

»Hvis man skal generalisere, så 
ser de virtuelle studerende mere 
på opgaven og er ikke tidsmæs-
sigt begrænset. Jeg har lige rettet 
modulopgaver, og de har fået lavet 
nogle virkeligt fine ting«. 

Absalon udbyder også dansk, 
engelsk, madkundskab, natur/
teknologi og kristendomskund-
skab/religion. 

Nu er talblindhedstesten udvikletFIK DU  
LÆST: 

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

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

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

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

KUNST OG KULTUR

DANSK OG HISTORIE

LEJRSKOLE/

KROP OG BEVÆGELSE

NATUR OG TEKNIK

OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET

TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE

LÆRINGS-
MILJØER

LEJRSKOLER
I HELE

DANMARK
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3. juni 2019 | kl. 13.20

70 procent af forældrene 
kigger på skolepolitikken

»Vores undersøgelse viser, at 
skolepolitik i høj grad er noget, 
der optager de danske forældre. 
Det bør den kommende regering 
huske på, når de sætter sig til 
rette i ministerkontorerne«, siger 
formand for Danmarks Lærer-
forening (DLF) Anders Bondo 
Christensen i en kommentar til 
en ny undersøgelse. Analysebu-
reauet Epinion  har spurgt 1.034 
forældre til børn i folkeskolen om, 
hvor stor betydning partiernes 
og kandidaternes skolepolitik har 
for, hvor de sætter deres kryds. 
22 procent svarer, at det har stor 
betydning. 47 procent svarer no-
gen betydning. 

27. maj 2019 | kl. 11.05

Aftalte rammer for  
opgaveoversigten i 
Lyngby-Taarbæk

Fuldtidsansatte lærere i Lyng-
by-Taarbæk bliver næste år 
sikret 385 timers individuel tid. 
Det er en af flere forbedringer i 
en ny arbejdstidsaftale, som har 
fokus på en større synlighed af 
opgaverne i lærernes opgave-
oversigt.

Lærerkredsformand Ole Pors-
gaard føler, at der er lyttet til læ-
rernes ønsker, og han er rigtig glad 
for samarbejdet med kommunen: 
»Det er ikke perfekt, men det er 
et stort fremskridt«, siger han og 
peger på, at lærerne ønskede at 
få en mere tydelig oversigt over 
arbejdstiden.
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Lene Rasmussen må jævnligt holde øje med en naboklasse, mens hun 
underviser. Dermed sparer skolen vikarudgifter, men eleverne lærer 
ingenting, mener hun. 

»Det æder én op indefra, når man ikke kan give eleverne det, de for-
tjener. De ekstra opgaver kan ødelægge min forberedelse. Du går med en 
konstant følelse af at være bagefter. Ikke at have tid til at give eleverne 
det, man gerne vil, som er et godt fundament for en ungdomsuddan-
nelse både fagligt, socialt og personligt«, siger Lene Rasmussen, der er 
lærer på Assensskolen.

I en arbejdsmiljøundersøgelse har Vestfyns Lærerkreds undersøgt, 
hvordan kommunens lærere bliver forstyrret i løbet af en uge. Lene Ras-
mussen er en af de lærere, som har besvaret undersøgelsen, og hun kan 
nikke genkendende til alle de forstyrrelser og ekstra opgaver, lærerkred-
sen har spurgt ind til. 

Foruden at snakke med en elevs hjemlands ambassade om lejrtur 
blev Lene Rasmussens undervisning og forberedelse i uge 11 forstyrret 
af uplanlagte møder, at ekstralæreren alligevel ikke var til rådighed, og 
at hun var nødt til at holde tilsyn med en anden klasse, mens hun un-
derviste. Følelsen af at være bagud har fået Lene Rasmussen til at sige 
fra over for ekstra vikartimer, medmindre hun får den mistede forbere-
delsestid igen på et andet tidspunkt. Men det sker stadig tit, at frikvar-
teret går med noget andet end at holde pause.  

»Hvornår skal man snakke som kolleger?« siger hun. 
De mange forstyrrelser og ekstra opgaver skaber ifølge Lene Ras-

mussen et A- og B-hold af lærere. Dem, der bruger fritiden på at forbe-
rede sig, og dem, der accepterer, at de ikke kan nå både en god forbere-
delse og at varetage alle de ekstra opgaver, de får.
tla@folkeskolen.dk

23. maj 2019 | kl. 13.34

LÆRER:  
Min forberedelse  
bliver ædt af  
ekstra opgaver

23. maj 2019 | kl. 13.26

Fynsk undersøgelse: Lærere bombarderes med ekstra opgaver
Vestfyns Lærerkreds har spurgt lærerne i 
Assens Kommune om, hvor tit de blev for-
styrret af ekstra opgaver i løbet af uge 11. 

45 procent af lærerne oplevede at få eks-
tra vikartimer i løbet af ugen, mens 12,5 pro-
cent både skulle undervise deres egne elever 
og samtidig holde øje med en anden klasse.

Godt en fjerdedel af lærerne oplevede 
også at miste den bevilgede støttelærer 
eller den planlagte tolærer, fordi perso-
nen i stedet var nødt til at være vikar i 
en anden klasse, 37,5 procent blev ind-
kaldt til møder, der ikke var planlagt på 
forhånd.

Alt sammen faktorer, der alvorligt for-
styrrer lærernes undervisning og forbere-
delse og går ud over både undervisnings-
kvaliteten og lærernes trivsel, mener kreds-
formand i Vestfyn John Rasmussen.

T E M A  F O R S T Y R R E L S E R
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Folketingsvalg bremser  
indsats mod vold i skolen
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4. juni 2019 | kl. 12.24

Den afgående undervisningsminister, 
Merete Riisager (Liberal Alliance), 
nåede ikke at få fremsat sin hand-
lingsplan mod vold i folkeskolen inden 
folketingsvalget. »Den nåede vi des-
værre aldrig at få lanceret, og det er jo 
brandærgerligt, for problemet består 
– tallene taler jo deres eget ubehage-
lige sprog«, siger Merete Riisager til 
folkeskolen.dk.

Den afgående minister bebudede 
ellers et snarligt udspil under et sam-
råd i Folketingets undervisningsudvalg 
i marts, da oppositionen konfronterede 
hende med Folkeskolens afdækning af 
omfanget af problemet med vold og 
trusler i folkeskolen. Afdækningen af-
slørede blandt andet, at mere end hver 
fjerde lærer har været udsat for vold fra 
en elev inden for det seneste år, og at 
langt de fleste lærere peger på mislykket 
inklusion som årsagen til problemerne.

Ifølge Merete Riisager skulle hand-
lingsplanen sætte fokus på en række 
indsatsområder, der skulle bidrage til 
at løse problemet med vold og trusler. 
Hensigten var at udarbejde et udspil 
med fokus på dels bløde indsatser som 
at understøtte skolernes forebyggende 
arbejde, dels mere kontante redskaber.

Merete Riisager håber, at »der 
havner et fornuftigt menneske i mi-
nisteriet«, som vil færdiggøre hand-
lingsplanen: »Der ligger allerede et 
stort vidensarbejde og ret konkrete 
overvejelser om, hvad man kan gøre, og 
det er helt afgørende, at en ny minister 
fortsætter dette. Vi kan slet ikke være 
bekendt over for børnene, lærerne og 
pædagogerne, at den her udvikling får 
lov til at fortsætte«. 
ebm@folkeskolen.dk

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

 3.348
 3.329

 1.070Berlin | Tog |  4 dg/3 nt..

Skolerejseforslag:

 765Hamborg | Tog |  4 dg/3 nt..

 1.720Amsterdam | Tog | 4 dg/3 nt..

 1.225Prag | Tog | 5 dg/4 nt..

 2.586München | Tog | 5 dg/4 nt..

Rom | Tog |  5 dg/4 nt..

 2.350Bruxelles | Tog |  4 dg/3 nt..

Paris | Tog |  5 dg/4 nt..

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i tog på økono-
miklasse, overnatning på hotel eller hostel i flersengsværelser 
inkl. morgenmad. Prisen er baseret på fritransport med 
DSB til enten Padborg eller Rødby. For mere info. om priserne - 
se www.benns.dk/studietur. 

Skolerejser med TOG er
’The New Black’

 

Mest læste:
 
•  Debat: Please send ikke flere penge

•  Lærer frifundet for vold: »Han går  
stadig på skolen, men jeg har ikke  
et job« 

•  Radikale vil sætte penge af til en ny 
arbejdstidsaftale til lærerne

 Mest kommenterede:
 
•  Socialdemokratiet er mest populært 

blandt lærerne

•  Skal KL’s Thomas Gyldal være  
folkeskolens nye minister?

•  Radikale vil sætte penge af til en ny 
arbejdstidsaftale til lærerne

M
odelfoto: Peter Helles Eriksen

E000619-0013 p22-25_FS1119_Netklip.indd   25 07/06/2019   11.00



 DEBAT

26 /  F O L K E S K O L E N  /  1 1  /  2 0 1 9

Nyt folketing

Når dette nummer af Folkeskolen bliver 
trykt, så har vi fået et nyt folketing, og en ny 
regering er enten dannet eller er i færd med 
at blive det. Valgkampen er slut, og nu venter 
arbejdet. I Danmarks Lærerforening (DLF) 
er vi klar til at samarbejde om udvikling af 
folkeskolen, og vi ved, at den slags samar-
bejde bedst sker uden valgkampens krav om 
politisk profilering. 

I løbet af valgkampen har folkeskolen ikke 
fyldt ret meget. Dog var der partier, som lo-
vede milliardbeløb som støtte til de forhand-
linger om en Ny start for folkeskolen, som 
Danmarks Lærerforening og KL har aftalt at 
føre. 

Vi aftalte ved Overenskomst 18, at vi vil 
samarbejde om, at folkeskolen bliver foræl-
drenes førstevalg. Det skete i erkendelse af, 
at hvis antallet af forældre, der fravælger 
folkeskolen, fortsat stiger år for år, så har vi 
om få år ganske simpelt ikke længere en fol-
keskole, som vi kender den. Hvis folkeskolen 
igen skal blive forældrenes førstevalg, skal 
den, ifølge aftalen mellem parterne, kunne 
fastholde og rekruttere dygtige og engage-
rede lærere og have rammer, der understøt-
ter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres 
opgaver. Det er målet for de forhandlinger 
om arbejdstid for blandt andre lærere i folke-
skolen, som går i gang kort efter årsskiftet. 

I vores danske arbejdsmarkedsmodel er 
det arbejdsmarkedets parter, der forhandler, 
så Folketingets politikere skal ikke blande 
sig. Men de må gerne være med til at tage et 
politisk og økonomisk ansvar for folkeskolen. 
Og det er i høj grad nødvendigt. Siden 2009 
er der 16 procent færre lærerstillinger og kun 
syv procent færre elever. I 2014 steg elever-
nes undervisningstimetal med 36 procent, 

og folkeskolens almenklasser skal tage sig af 
undervisningen af elever, der tidligere var 
visiteret til specialtilbud. 

Opgaver og resurser hænger ikke sam-
men, og den manglende aftale om arbejdstid 
gør, at økonomisk trængte kommuner ofte 
er nødt til at lade lærerne undervise flere og 
flere lektioner med fald i kvaliteten til følge. 
Hvis de kommende forhandlinger skal nå 
målet om at skabe rammer, der gør, at lærere 
og ledere kan lykkes med deres opgaver, skal 
der tages et politisk ansvar. Dels økonomisk, 
dels om samarbejdet om folkeskolen. 

Folkeskolen har gennem de sidste cirka 
20 år været genstand for politiske projekter, 
som alt for ofte har betydet, at der er fore-
taget lovændringer, som hverken bygger på 
forskning eller på erfaringer fra praksis i sko-
len. Det bedste, der kan ske nu, er, at et nyt 
folketing og en ny regering indbyder til et tæt 
samarbejde om udvikling af folkeskolen, og 
at der tages et politisk økonomisk ansvar for, 
at vi kan lykkes med at skabe god undervis-
ning til alle elever i vores fælles folkeskole. 

›  Finn Gunst 
fhv. skolelærer og  
ungdomsvejleder

Det bedste, der kan 
ske nu, er, at et nyt 
folketing og en ny 
regering indbyder 
til et tæt samarbej-
de om udvikling af 
folkeskolen.

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
 
 

Prisværdigt, at vi for nylig ople-
vede bjerge af engagerede unge 
mennesker i klimamarchen.

Oplever vi også, at de kræver 
mindre klasser og flere lærere, 
kortere skoledage, afskaffelse af 
nationale test og ikke mindst et 
forbedret indeklima i skoleklas-
serne?

Og kommer vi til at opleve, 
at det røde flertal kan få Mette 
Frederiksen til at optræde som 
børnenes minister på disse 
felter?

Det vil være en rimelig 
cadeau til de mange danske 
»Greta Thunberg’er«.

Unge og  
klimakampen
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Vi kender konsekvenserne  
af et dårligt indeklima  
– nu har vi brug for handling

›  Jannie Moon Lindskov  
direktør, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

(…) Vi ser lige nu et fokus på bedre venti-
lationssystemer, som skal være med til at 
sikre frisk luft til eleverne. Det er fint! Det 
er påvist, at mekanisk ventilation gør en 
stor forskel, så der er ingen tvivl om, at 
frisk luft er helt centralt for trivsel og læ-
ring. Men et godt indeklima er mere end 
frisk luft. Lys, lyd og temperaturforhold 
er lige så vigtige faktorer, når vi taler om 
indeklima. Et støjniveau, hvor eleverne 
ikke kan høre, hvad læreren eller deres 
klassekammerater siger, er skadeligt for 
koncentration og dermed indlæring. For 
varme eller for kolde klasselokaler og 
uhensigtsmæssige lyskilder påvirker også 
elevernes trivsel og indlæring negativt.

Ventilation og mekanisk udluftning 
er godt, men det kan ikke stå alene. Der 
skal mere til – ligesom manuel udluftning 
ej heller kan stå alene. Det er afgørende, 
at tekniske installationer suppleres med 
organisatoriske overvejelser, adfærd og 
pædagogisk praksis, hvis vi for alvor skal 
gøre noget ved det indeklima, vores børn 
færdes i hver dag.

Vi er nødt til at tænke indeklimaløs-
ningerne ind i skolelivets overordnede 
kontekst, det vil sige både de fysiske 
rammer, organisering, skemastruktur, 
teamsammensætninger, læringsstile 
samt pædagogiske visioner og værdier. 
Mens den ene hånd installerer mekanisk 
ventilation, er det nødvendigt, at den 
anden hånd lægger planer for, hvordan 
ventilationen spiller sammen med alle de 
andre væsentlige indeklimaparametre og 
den organisatoriske kontekst, skolelivet 
udspiller sig i.

Vi har som sagt masser af viden om 
indeklimaets betydning, og nu skal der 
handles. Men vores viden skal bruges 
klogt og tænkes ind i sammenhænge, 
så de rigtige handlinger foretages af de 
rigtige personer på det rigtige tidspunkt. 
Ellers risikerer vi at spilde god viden og 
gode penge på handlinger, som ikke for-
andrer noget.

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

Læs hele debatindlægget på folkeskolen.
dk/660310

Rettelse
Norddjurs Kommune var i Folkeskolen nummer 9 
ved en fejl på danmarkskortet over kommuner med 
en form for arbejdstidsaftale eller fælles forståelse 
for lærerne. Efter at bladet blev trykt, er der des-
uden kommet en aftale i Roskilde. Næste skoleår er 
der dags dato (29. maj) aftalte arbejdstidsrammer 

for lærerne i 82 kommuner. I fuldtidsstillinger sva-
rer det til, at omkring 88 procent af lærerne i Dan-
mark efter sommerferien arbejder i en kommune, 
som har underskrevet en lokal arbejdstidsaftale 
eller fælles forståelse med lærerkredsen. 
mbt@folkeskolen.dk

Dansk Retursystems  
tilbyder gratis undervisningsmateriale, 
som lever op til en række læringsmål  
for klassetrinene.  
Temaet hører under  
Verdensmålene 12 og 13.  

Sæt klima på skoleskemaet, når 
konkurrencen Årets Panthelte for 
0.-4.-klasserne løber af stablen i uge 
44. I kampen om at blive Årets
Panthelte skal I samle tomme flasker
og dåser og lege sjove klimalege
mens i lærer om CO2, råstoffer og
genanvendelse. Vinderklassen bliver
kåret til Årets Panthelte og får besøg
af Sebastian Klein.

Tilmeld dig allerede nu  
og læs mere på:  

www.danskretursystem.dk/panthelte.

Bliv
Årets

Panthelt

Skal din klasse  
vinde årets  
klimakonkurrence 
og få besøg af  
Sebastian Klein?

ÅretsPanthelt_71x285.indd   1 31/05/2019   12.36
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AF ANDREAS BRØNS RI ISE  
FOTO: LARS JUST

»Det startede med en præsentation af printerens muligheder hos producen-
ten RealDream. Jeg var solgt med det samme. Mange forskellige dimser er 
sprøjtet ud siden, men en af de større succeser er at lave småkageforme i 
håndværk og design. Det er en fest for både eleverne og de voksne. Det er 
nyt og sjovt, men allervigtigst fortsætter det med at give en masse til under-
visningen, også efter at nyhedens interesse har fortaget sig.

3-d-printeren er naturligt differentieret. Den er simpel, og den understøt-
ter elevernes naturlige kreativitet og skabertrang. Det er sjovt nok især de 
ordblinde, der virkelig fanger den. De kan få lavet nogle fantastiske kreatio-
ner, som de kan afprøve i praksis og så lave om. Der er en løbende dialog 
blandt børnene, der hjælper hinanden og evaluerer hinandens produkter. 
Det giver en rigtig god summen.

Der foregår så meget læring i matematik, formgivning og teknologiforstå-
else, som de slet ikke tænker over. De æstetiske læreprocesser er i højeste 
gear. Dem glemmer udviklerne af læremidler ofte. Jeg kunne godt tænke 
mig, at vi får ændret de såkaldte Stem-fag til Steam, hvor a’et står for ’aeste-
tics’.

Jeg har mulighed for at låne printere igen, så der skal vi bage til vores 
årlige featureuge. Mulighederne er legio. I tysk skal jeg i samarbejde med en 
kollega bruge printeren til at kreere brikker til et sprogspil.

Når vi kører forløb med 3-d-printeren, synes jeg kort sagt, at det er sjo-
vere at gå på arbejde – og man kan se, at ungerne også blomstrer, og mange 
vælger at arbejde videre efter skoletid med projekter, der bare vokser og 
vokser. Der kommer hele tiden positive hov-oplevelser«. 
abr@folkeskolen.dk

Sølvi Domsten synes, 
at 3-d-print er en fa-
scinerende teknologi: 
»Modsat mange andre 
it-modeluner, som vi 
skal tage stilling til i 
skolen, tror jeg ikke, 
at den kommer til at 
dø ud igen. Den giver 
ungerne et indblik i, 
hvad fremtiden kan 
byde på«. 

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

Mød håndværk og  
design-lærer Sølvi  
Domsten fra Skolen på 
Islands Brygge i Køben-
havn. For hende blev 
3-d-printeren så stor en 
øjenåbner, at hun nu  
bruger den i alle fag – 
også tysk. Det på trods  
af at skolen ikke selv har 
en ordentlig printer, så 
hun må ud at låne.

3-d-printeren  
gør det sjovt at  
gå på arbejde«

»

F O L K E S K O L E N  /  1 1   /  2 0 1 9  /  29 

E000619-0013 p28-29_FS1119_Faglig fornoejelse.indd   29 07/06/2019   09.24



 

Sæt klimaet  
på skoleskemaet
Gratis undervisningsmateriale  
til 0. og 1. klasse

Fighting
climate
change Ørsted

Skolematerialet ’Vores hjem’ formidler klimaviden i børnehøjde.  
Børnene lærer om klimaforandringerne og deres betydning for Jorden  
– med fokus på viden, dialog og de mange muligheder der er.

Materialet består af:
- Den smukke billedbog ’Er det mit hjem?’ til oplæsning i klassen.
- Et opgavehæfte, der formidler viden gennem sjove og praktiske opgaver.
- En detaljeret undervisningsvejledning.
- Et flot diplom til hver elev samt en plakat af vores fantastiske hjem, Jorden,    
  til ophængning i klassen.
- En lærerig malebog, eleverne kan farvelægge, og hvor de kan lære fakta        
  om dyrene fra billedbogen.

Materialet er klar til undervisning i klimauge 39, 
men kan benyttes året rundt.

Materialet er gratis  

Læs mere og bestil dit 
klassesæt her 

orsted.com/voreshjem

Bemærk, at oplaget  
er begrænset.
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FOTO: FREDERIKKE SCHØDTS

SPOT
V E D  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R / C S C @ F O L K E S KO L E N . D K

 Foto: Asger Hunov

Find »Velfærdsprofeten« på Spotify ved at søge på navnet

Interesserer du dig for de tendenser og udfordringer, som vores 
velfærdssamfund står over for? Så er podcasten »Velfærdspro-
feten«, som lektor Lotte Andersen og chefkonsulent Maja Haack 
fra Københavns Professionsskole står bag, måske noget for dig. I 
podcast serien taler de to kvinder med forskere og relevante fagfolk 
om udfordringer og løsninger inden for blandt andet skole-, social- 
og sundhedsområdet. 

Lær dine elever at gennemskue  
sociale medier 
Hvad er virkelighed, og hvad er isce-
nesat på YouTube, Instagram og 
Snapchat? Og hvordan kan man 
bruge filmanalyse til at gennemskue 
det? Disse spørgsmål sætter Det 
Danske Filminstitut fokus på i det 
nye, gratis undervisningsmateriale 
»Film og sociale medier – mellem 

virkelighed og virkemidler« på Film-
centralen. Her arbejder eleverne kri-
tisk med videoer på sociale medier 
og lærer at vurdere indholdets tro-
værdighed. Materialet er målrettet 
danskundervisningen i udskolingen, 
men kan også bruges i samfunds-
fag. 

Find under-
visningsma-
terialet her: 
filmcentralen.
dk/grundsko-
len/undervis-
ning/film-og-
sociale-medier

Leg og lær med robotterne i Odense 
Odense Bys Museer er gået i gang 
med at undersøge, hvordan Odense 
er blevet en af Danmarks førende 
byer inden for robotteknologi, og som 
noget ganske særligt kan familier og 
skoleklasser få et indblik i forsknings-
projektet på Møntergårdens pop up-

udstilling. I den forbindelse har museet 
udviklet undervisningsforløbet »Rod 
med Robotterne«, der er målrettet 4.-
6. klasse. Forløbet inviterer eleverne til 
at være kreative og problemløsende, 
mens de undersøger, hvad forskellige 
robotdele kan, koder en robot gennem 

en labyrint og til sidst laver deres 
egen prototype til en robot. 

Læs mere her: museum.
odense.dk/det-sker/robot-
byen-odense-pop-up-udstil-
ling_(6938)

Foto: Bruno Gom
ieri/Unsplash

Foto: Frederikke Schødts 

Ny podcast om det danske velfærdssamfund

GRATIS WORKSHOP
- sæt fokus på interkulturel forståelse

Relevant for 

7. - 10. klasse

Sprog, historie

og samfundsfag 

Vil du styrke arbejdet med færre fordomme og øge nysgerrigheden for forskellige kulturer?
Book en workshop. Med øvelser og learning-by-doing får eleverne på en sjov og lærende måde et 
indspark til interkulturel læring. En workshop varer 1-3 timer og afholdes af to 
engagerede frivillige, der er uddannet af AFS Interkultur. 

AFS Interkultur 
Vi er en non-profit, frivilligdrevet forening, der arbejder for at fremme
interkulturel forståelse. Formålet er at bidrage til en fredeligere verden.

Kontakt 
Jette Inno • jette.inno@afs.org • 38 32 23 19 • www.afs.dk/ikl

 

Sæt klimaet  
på skoleskemaet
Gratis undervisningsmateriale  
til 0. og 1. klasse

Fighting
climate
change Ørsted

Skolematerialet ’Vores hjem’ formidler klimaviden i børnehøjde.  
Børnene lærer om klimaforandringerne og deres betydning for Jorden  
– med fokus på viden, dialog og de mange muligheder der er.

Materialet består af:
- Den smukke billedbog ’Er det mit hjem?’ til oplæsning i klassen.
- Et opgavehæfte, der formidler viden gennem sjove og praktiske opgaver.
- En detaljeret undervisningsvejledning.
- Et flot diplom til hver elev samt en plakat af vores fantastiske hjem, Jorden,    
  til ophængning i klassen.
- En lærerig malebog, eleverne kan farvelægge, og hvor de kan lære fakta        
  om dyrene fra billedbogen.

Materialet er klar til undervisning i klimauge 39, 
men kan benyttes året rundt.

Materialet er gratis  

Læs mere og bestil dit 
klassesæt her 

orsted.com/voreshjem

Bemærk, at oplaget  
er begrænset.
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Sværdkamp, vikingeskibe og kriger-
begravelser har ikke før været på skemaet på 
Bangsbostrand Skoleafdeling. Sammen med 
fritids- og ungdomsklubben har lærerne på 
den nordjyske skole arrangeret en emneuge 
med levende undervisning. 

 E L E V E R N E 

T E K S T :  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  ·  F O T O :  L A R S  H O R N 

V I L D T

L Æ R T E
O M  V I K I N G E R

AT
TÆ N K E

L Æ R E R N E

E M N E U G E
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i troede slet ikke, at vi kunne 
finde ud af at holde emneuger. 
Men det har vist sig, at vi faktisk 
er ret gode til det«. 

Lærer Maria Lehmann 
Madsen er tydeligvis stolt. På 
Bangsbostrand Skoleafdeling i 
Frederikshavn har eleverne fra 3. 
til 6. klasse nemlig emneuge for 
første gang i mange år. Ugen går 
under navnet »Vi var vikinger«, og 

mens nogle klasser får læst højt om 
Odin og Tor, er andre i gang med at måle et 
vikingeskib op med målebånd og kegler på 
en af skolens gange. Gangen er lige akkurat 
bred nok til, at eleverne kan sætte de orange 
kegler og få en fornemmelse af, hvor store de 
gamle krigsskibe var. 

»Egentlig skulle vi også lave mad over 
bål, og skibet skulle være målt op ude på 
gårdspladsen, men det forhindrer regnen – og 
vores elever i 9. klasse ville nok blive lidt util-
fredse, hvis vi tog målebåndet med i hallen 

og begyndte at måle op til vikingeskibe midt 
under deres skriftlige eksamen«, siger Maria 
Lehmann Madsen med et smil. 

Et helt andet sted i Frederikshavn i ung-
doms- og fritidsklubben Hotspot er eleverne 
fra 6. klasse i gang med at flette bælter, lave 
punge, male vikingedragter og slås med 
sværd, der er fremstillet af liggeunderlag og 
gaffatape. Et par stykker er ved at pynte en 
kærre med bøgeblade, som skal bruges til den 
store krigerbegravelse i morgen, der slutter 
emneugen af. En uge, der kun er lykkedes, 
fordi skolen har samarbejdet med pædagoger-
ne fra Hotspot, fortæller lærer Jane Ditlev. 

»Frederikshavn Kommune ville gerne have 
skolerne til at samarbejde mere med de lo-
kale virksomheder og institutioner, og til en 
workshop faldt der to appelsiner ned i vores 

E M N E U G E

Som lærere er Maria 
Lehmann Madsen (for-
rest) og Jane Ditlev 
dygtige til at undervise i 
skolens fag ud fra et fast 
skema. De har nydt at 
sprænge de vante ram-
mer om lektionerne og 
lege læringen om vikin-
getiden ind.

»
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turban i form af Mette Justesen og Mikkel Ege-
lund fra Hotspot. Her nævnte Maria og jeg, 
at vi på skolen gerne ville holde en emneuge 
igen, og da jeg tilfældigvis foreslog vikinger 
som tema, blev især Mikkel fyr og flamme. 
Det viste sig nemlig, at han er asetroende«, 
griner Jane Ditlev. 

Lærerne tænker vilde tanker 
Jane Ditlev og Maria Lehmann Madsen er 
også enige om, at emneugen er blevet meget 
mere ambitiøs, fordi de har samarbejdet med 
pædagogerne fra Hotspot. 

»Vi er virkelig kommet ud af vores kom-
fortzone, fordi Mette og Mikkel har en helt 
anden måde at tænke emneuge og under-
visning på. En undervisningstime behøver 
eksempelvis ikke at vare 60 minutter«, smiler 
Jane Ditlev. 

Maria Lehmann Madsen nikker og ud-
dyber, at det også var pædagogernes ide, at 
skolen i morgen går i parade gennem byen 
med alle 300 elever og afholder en »ægte« 
krigerbegravelse hos ungdoms- og fritidsklub-
ben, hvor de brænder en papmacheviking af 
og slagter en høne. 

»Normalt ville vi sige, at det ikke kunne 
lade sig gøre. Måske fordi vi synes, at vi har 
en presset hverdag, og at det derfor er nem-
mere bare at følge planerne og skemaerne. 

U R N E R  
Eleverne fremstillede urner i ler, 

der skulle brændes på bålet med 
den døde kriger. Her blev arbejdet 
med kompetenceområdet forar-
bejdning i håndværk og design. 
Den skabende dimension og det 

personlige udtryk var i fokus.

K R I G E R S KO L E
I krigerskolen har eleverne arbejdet 

med kompetenceområderne for-
tolkning og omskabende arbejde i 
dansk. Eleverne har brugt den vi-

den, de har fået på de andre work-
shops, til at skabe et rollespil, hvor 
de opdigtede deres egen kriger og 

lærte at slås med sværd. 

S Ø KO R T  O G  
K R I G S S K I B E  

I matematik har den undersø-
gende matematik været i fokus, 
når eleverne har regnet ruter ud 
på søkortet og målt længden og 

bredden af et vikingeskib. Her har 
kompeteceområderne geometri og 

måling været i fokus.

Ambitionen under emneugen var at udvikle eleverne fagligt og 
samtidig styrke deres trivsel. Alle workshops arbejdede kulturhistorisk 

med emnet vikingetiden. Eleverne arbejdede derfor med mange 
af historiefagets kompetenceområder, blandt andet kronologi og 

sammenhænge, kildearbejde og historiebrug. Hver enkelt lærer har 
også haft mulighed for at afholde en workshop med fokus på egne fag. 

S M Y K K E R  
Eleverne udformede og de-
korerede egne smykker med 
udgangspunkt i et medbragt 
stykke træ. Der blev arbejdet 

med kompetenceområdet design 
fra håndværk og design.

AS AT R O E N
Eleverne har i flere workshops 
lært om den nordiske mytologi. 

Derudover har de i en læsework-
shop haft faglig læsning om 

vikingerne og de nordiske guder. 
Eleverne har arbejdet med kilde-

kritisk søgning på nettet. 

AV I S
Eleverne har også produce-
ret en avis om emneugen og 
arbejdet med kompetence-
området fremstilling inden 

for medieproduktion. 

HVAD HAR ELEVERNE LAVET  
– OG HVAD HAR DE LÆRT?
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E M N E U G E

ham?« spørger Mikkel Egelund, men da ele-
verne har lidt svært ved at huske, giver han et 
hint: Det er ham, der kun har en hånd tilbage. 

»Tyr!« bliver der råbt. 
»Nemlig«, siger Mikkel Egelund. »Tyr gav 

sin hånd til Fenrisulven for at beskytte fælles-
skabet. Og det er også fællesskabet, vi lige om 
lidt skal forsvare, når vi gør klar til kamp«, 
siger han med en lidt hæs stemme. Det er 

nemlig fjerde dag i træk, at Mikkel Egelund 
hjælper eleverne med at finde kampgejsten 
frem i »krigerskolen«, og han har været glad 
for at undervise eleverne. 

»Det har været rigtig sjovt at komme ind 
i et læringsrum og få sat nogle dogmer for, 
hvad vi laver sammen med børnene. Normalt, 
når vi har dem om eftermiddagen og aftenen, 
er det hele jo baseret på elevernes lyst til at 
lave noget«. 

Mikkel Egelund synes også, at pædago-
gerne og lærerne hver især har været gode 
til at give plads til hinanden på tværs af 
faglighed. 

»Lærerne er gode til undervisningsdelen. 
De ved, hvad eleverne skal lære, og hvordan 
de kan lære det. Vi pædagoger er derimod 
gode til at gøre undervisningen levende, så 
eleverne ikke kun skal læse, men også føle, 
smage og se det, de lærer om. Det har været 

Men jeg synes, at det her samarbejde har lært 
os at tænke stort«, siger hun. 

Begge lærere mener også, at de har lært 
deres kolleger at kende på en helt anden 
måde under forløbet. 

»Vi har arbejdet på tværs af årgange og 
fag, og så har vi budt ind med nogle helt an-
dre kompetencer end dem, vi normalt bruger 
i hverdagen. En af vores kolleger fik eksem-
pelvis fortalt, at hun var gammel spejder, og 
derfor har hun lavet mad over bål med ele-
verne hele ugen«, fortæller Jane Ditlev. 

Fedt at få faste rammer 
»Hvilke af guderne var krigsguder i den nordi-
ske mytologi?«

Pædagog Mikkel Egelund kigger på 6.a, 
der sidder i gymnastiksalen i ungdomsklub-
ben Hotspot. En elev nævner Odin, og Mikkel 
nikker. Odin var gud for lederne på krigsmar-
ken, fortæller han. 

»Tor«, siger et par af eleverne, men Mikkel 
Egelund forklarer, at Tor mere var menneskets 
beskytter mod jætterne end en egentlig krigs-
gud. Da Loke bliver nævnt, griner han lidt og 
fortæller, at det nok ville være en dårlig ide, 
da han er på jætternes side under ragnarok. 

»Vi mangler stadig en. Det er ham, der er 
krigsgud for de almindelige krigere. Kender I 

Pædagog Mikkel Egelund gør klar til en krigerbegra-
velse under emneugen på Bangsbostrand Skoleafde-
ling. Han synes, at der har været et rigtig godt samar-
bejde mellem lærere og pædagoger.
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et rigtig godt samarbejde«, siger han og tilfø-
jer, at han gerne så, at der mere generelt var 
flere pædagoger i skolerne. 

»Jeg tror, at vi kunne bidrage på en helt 
anden måde i forhold til elevernes sociale 
relationer«, siger han.

Lærer Maria Lehmann Madsen mener 
også, at det især er på det sociale niveau, at 
eleverne har fået noget ud af emneugen. 

»Vi har blandet dem på tværs af årgange, 
og det har virkelig været en positiv oplevelse. 
De har været meget omsorgsfulde og hjulpet 
hinanden hele vejen igennem. Jeg var med 
ovre i Hotspot i går, og der var alle pigerne 
i gang med at hjælpe drengene med at flette 
bælter«, fortæller Maria Lehmann Madsen. 
csc@folkeskolen.dk

Teknologiforståelse 
til tweens og teenagere

En ny robot fra LEGO Education er klar til at slå 
benene væk under alle 11-14 årige piger og 
drenge fra næste skoleår. 

Med SPIKE Prime kan eleverne bygge deres 
robotter og kode dem på under 1 time.
Den hurtige succes giver dem mod på at 
eksperimentere videre, tage chancer og opfinde 
nyt.

Undervejs lærer de programmeringssproget 
Scratch, som de kan arbejde videre med i 
MINDSTORMS om et par år. 
De udvikler selvtillid til kritisk at udfordre, bruge 
og skabe teknologi.

Med fagligt fokuserede hands-on-aktiviteter 
og et væld af kreative designmuligheder giver 
sprælske SPIKE Prime alle elever et venligt ’nudge’ 
mod naturvidenskab og 
teknologiforståelse.

LEGO® EDUCATION SPIKE™ PRIME

Ring og hør mere 

Kristian Østergaard Michael Jakobsen
23 43 36 14 61 62 01 99

Kontakt vores LEGO® Education Academy Certified Trainers 
for mere information og bestilling.

www.vitec-mv.com/dk/le

FORUDBESTIL TIL  

SÆRPRIS  
INDEN 1. AUGUST!

5.-8. klasse
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F O R S K E R :
Drop fokus på  
genrer og noveller
Ph.d. Bodil Nielsen har fulgt danskprøverne gennem 20 år. Hun ser tre tenden-
ser: 1) Eleverne skal i stigende grad skrive ind i en konkret situation med en mål-
gruppe. 2) Fiktionen har fået en mindre plads. 3) Kommunikationssituationen 
er vigtigere end genren. Alle tre ser hun som positive tendenser, fordi de minder 
mere om det, eleverne skal bruge senere i livet. Hendes råd til lærerne er: 

– Undervis fortsat i fiktive tekster i forbindelse med fortolkning, men forvent 
ikke, at de fylder til skriftlig eksamen, og forbered eleverne på, at en novelle ikke 
er »det nemme valg«, fordi det faktisk kræver utrolig meget at skrive en god no-
velle. 

– Drop det store fokus på genrer, som er ved at glide i baggrunden i prøverne. 
Fokusér i stedet på disse spørgsmål: I hvilken rolle skriver jeg, hvad er min hen-
sigt, hvad antager jeg om målgruppen, hvad er det for en situation, teksten skal 
læses i, og hvad indebærer de fire punkter for teksten? 

9.-klasserne kunne i år vælge at skrive en 
kampagnetekst til en folder om skrald, en novelle 

og et følgebrev om en animationsfilm, et essay  
til et horrormagasin eller et blogindlæg til »Mads 
og Monopolet« til årets skriftlige danskeksamen.  

Folkeskolen giver input til næste års undervisning.

Hvad kan vi 
lære af den 

skriftlige  
prøve i år? 

L Æ R E R :
Lad nu eleverne  
tro på, at de kan
Dansklærer Lisbeth Sonne synes ikke, at årets skriftlige prøve 
gav eleverne mange chancer for at vise, hvad de kunne. Aka-
demikernes børn klarer sig altid, men så længe prøveoplæg-
gene indeholder så mange kryptiske underforståetheder, har 
tosprogede børn og børn med svagere baggrund meget svært 
ved at klare sig. Hun arbejder selv på en skole med mange 
tosprogede, og her arbejder de konstant med at udvikle børne-
nes sprogforståelse. Hendes råd til andre lærere er: 

– Spørg ind til, om eleverne kan gennemskue sprogbrugen 
i tidligere oplæg. Vi fandt for eksempel ved et tilfælde ud af, at 
flere af vores elever ikke vidste, hvad »rækker« betød – så er 
det svært at finde det rigtige svar i en tabel.

– Forbered eleverne på, at de kan blive testet i noget helt 
andet end det, de er blevet undervist i. Jeg oplever, at opga-
verne hvert år er tvistet lidt i forhold til det, vi har fået at vide, 
vi skulle undervise i. Som om at hver gang ministeriet får en ny 
tanke, så kommer den først til udtryk i prøven, og siden kom-
mer den til os lærere. 

➜  Læs Lisbeth Sonnes åbne klage til Undervisningsministeriet 
om årets prøve på folkeskolen.dk/659736

T E K S T :  P E R N I L L E  A I S I N G E R
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  FÆLLES- 
SKABET OM DANSK
Det faglige netværk om danskundervisning er for alle, 
der underviser eller interesserer sig for faget. I netvær-
ket får du ny faglig viden og inspiration til undervisnin-
gen. Du kan også dele erfaringer og holdninger til fa-
get med de 17.322, der allerede er tilmeldt netværket.

Folkeskolen.dk/dansk

F O R M A N D  F O R  
O P G AV E KO M M I S S I O N : 
Fin fordeling  
mellem de  
fire opgaver
Dansklærerne har på de sociale medier kriti-
seret opgaven med novelle og følgebrev vold-
somt for at være helt uforståelig. Formand for 
opgavekommissionen Hanne Beermann for-
tæller, at elevernes besvarelser har fordelt sig 
meget ligeligt, og de har fint forstået opgaven 
med følgebrevet. 

– Novellen er på retur, men der vil stadig 
ofte være fiktive tekster.

– Eleverne skal ikke forberede sig på en 
bestemt genre, men på at skrive fortællende, 
informerende, reflekterende eller argumente-
rende. 

– Vi lytter i den grad til debatten om prø-
verne, og det er på ingen måde vores intention 
at vildlede eleverne. Intentionen er at følge 
Fælles Mål og give alle elever mulighed for at 
vise deres ypperste. 

DA N S K R Å D G I V E R : 
Mine elever var godt  
tilfredse
Mange lærere var frustrerede over manglen på journalistiske 
tekster og fremmede opgavetyper. Men Folkeskolens danskråd-
giver Trine Hemmer-Hansen melder, at hendes elever – og hen-
des kolleger – fandt opgaverne brede, interessante, tydelige og 
rigtig fine.

– Husk, at eleverne kan google sig frem til ting, som de ikke 
ved, så alt behøver ikke at være kendt for dem, og det er ikke så 
slemt, hvis de møder genrer, som de ikke har mødt før. Opgave-
formuleringerne guider eleverne den rette vej.

– Trækker man det lidt op i niveau, så gav også dette års 
opgaver rig mulighed for at være kreativ, undersøgende, indad-
søgende, diskuterende. Og overordnet set var der både to klas-
siske opgaver og to nye. 

C E N S O R : 
Tæt på elevernes skriverjeg
Anette Vestergaard Søberg, som er pædagogisk konsulent i dansk på Center for Undervisningsmidler 
på professionshøjskolen UCL og beskikket censor, mener, at det er vigtigt, at opgaverne giver plads 
til, at alle typer elever kan blive inspireret og kan demonstrere deres fremstillingskompetencer. I år lig-
ger alle emner tæt op ad elevernes interesseverden, og samtidig er afsenderrollerne forholdsvis tæt 
på elevernes eget skriverjeg. Det ser hun som styrker. Hendes råd til lærerne er: 

– Skriv mange korte og gerne autentiske tekster med eleverne, og giv dem i den sammenhæng 
præcise skriveordrer, så de er vant til at afkode den kommunikationssituation, som de skal skrive ind 
i til prøven, og som de også har brug for at kunne afkode i virkelighedens verden som en grundlæg-
gende kulturfærdighed. 

– Læg vægt på formativ feedback – masser af respons undervejs – mindre vurdering til slut. Og 
vær i både feedback og undervisning meget eksplicit i forklaringer på både makro- og mikroniveau. 
Det vil sige, at eleverne skal høre, hvad du som lærer og de andre elever tænker, når de træffer skrive-
valg både i de store kompositionslinjer og i de små ord- og sætningsvalg.

➜ Følg Trine Hemmers blog om danskundervisning på folke-
skolen.dk/blogs/folkeskolens-danskraadgiver

➜ Læs interview med Hanne Beermann på 
folkeskolen.dk/ 660506
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A N M E L D E L S E R  D A N S K 

NYT OM DIT FAG

»Læseflow« er et læsekursus til elever i 3. 
klasse, hvor formålet er i løbet af 12 lektioner at 
udvikle flydende læsning. Materialet består af 
tre hæfter, der er differentierede, en vejledning 
til fordeling af eleverne og en lærervejledning. 
Sidstnævnte kan downloades på forlagets 
hjemmeside.

Ideen er, at eleverne niveaudeles i tre hold 
svarende til de tre hæfter. De mest læseudfor-
drede elever arbejder med hæfte A sammen 
med dansklæreren eller læsevejlederen, midter-
gruppen arbejder med hæfte B sammen med 
en pædagog eller klassens dansklærer, og de 
resursestærke og fagligt dygtige elever arbejder 
selvstændigt med hæfte C.

De tre hæfter er inddelt på samme måde. 
Der er 12 kapitler, der består af fire komponen-
ter: ordafkodning, ordforståelse, tekstforståelse 
og læseflow. Lærervejledningen er grundig. Her 
kan man blandt andet læse, at »Læseflow« 

bygger på resultater fra Pirls og er inspireret af 
Ulrika Wolffs og Joseph K. Torgesens forskning. 
Der er helt konkrete forslag til, hvad man siger 
til eleven, hvis der er problemer med at afkode 
et ord, der er konkrete forslag til placering af 
kursets lektioner, og der er en grundig forklaring 
af de enkelte opgaver. Teksterne i hæfterne er 
en blanding af fiktions- og faktatekster, digte, 
rim og sangtekster.

Materialet bygger på relevant forskning og 
virker velgennemtænkt og grundigt gennemar-
bejdet. Det er inspirerende og lige til at gå til for 
læreren. Den differentierede holddannelse kræ-
ver dog minimum to lærerresurser, således at ud 
over dansklæreren deltager også en læsevejle-
der eller indskolingspædagog i de 12 lektioner, 
læsekurset varer. Er den mulighed til stede, kan 
materialet kun anbefales på det varmeste. 

Læsning: Sæt fokus på morfemer

Læseflow A, B, C

•  Mia Graae, Elsebeth Otzen
•  110 kroner
•  64/72/72 sider
•  Gyldendal

Betydeligt

•  Trine Lykke Gandil
•  198 kroner
•  176 sider
•  Samfundslitteratur

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/659093

○ ANMELDT AF: SOFIA ESMANN BUSCH

Bogen kan anbefales til lærere og lærerstude-
rende, da den kontinuerligt kobler det teoretiske 
afsæt med et didaktisk perspektiv på, hvordan 
undervisningen kan tilrettelægges og gennem-
føres.

Titlen »Betydeligt« er rammesættende for 
bogens indhold, der netop handler om sprogets 
mindste betydningsbærende elementer, som 
er morfemerne. Bogen er delt op i tre dele. Den 
første del af bogen præsenterer de grundlæg-
gende sproglige begreber, og hvorfor det er vig-
tigt, at læreren i sin undervisning arbejder med 
morfologi. Den anden del går mere i dybden med 
de forskellige morfemtyper og de grammatiske 
principper for sammensætning, afledning og 
bøjning. Bogens tredje del har fokus på vurdering 
af morfematiske færdigheder og ikke mindst di-
daktiske overvejelser over, hvordan læreren kan 
tilrettelægge og gennemføre en undervisning 
med fokus rettet mod betydningen af de mind-

ste betydningsbærende elementer i sproget som 
et led i at gøre eleverne til mere sikre stavere 
og læsere. Tredje del er bogens meget stærke 
faglige bidrag til lærere og ikke mindst lærerstu-
derende, da dette afsnit netop kobler de to fore-
gående kapitler med et didaktisk fokus, som er 
yderst relevant i pædagogisk praksis.

Bogen nuancerer ofte meget fastlåste læg-
mandsforestillinger om, hvordan for eksempel 
ordforråd kan forstås og måles. Det er en klar 
styrke ved bogen, at den netop har et solidt 
forskningsmæssigt udgangspunkt for at hævde, 
at en god morfologisk opmærksomhed har stor 
betydning for ordforråd, læsehastighed, læsefor-
ståelse og ikke mindst stavning, ligesom en solid 
morfologisk opmærksomhed også kan styrke 
elever med mindre gode sproglige forudsætnin-
ger. 

Flydende læsning i fokus
○ ANMELDT AF: LISE BREGNHØJ

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/660285

folkeskolen.dk/fag

  DANSK- 
UNDERVISNING

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

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Net værket har også artikler om 
faget, anmeldelser af læremidler  
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/dansk

Pernille Aisinger, ansvarlig for det faglige netværk Danskundervisning 
pai@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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ANMELDELSER

Cases og opgaver, der letter lærernes  
forberedelse og sætter gang i de vitale  
samtaler. Det er godt, men gid, det  
ikke var nødvendigt.

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Der er pres på alle steder – også i folkeskolens 
ældste klasser. Og noget af det, der ofte glem-
mes eller skubbes i baggrunden, er de sociale 
relationer. Eksamen er blevet målet for, hvorfor 
man går i skole. Eller som en underviser engang 
sagde: »At fokusere sin undervisning for at gå 
til eksamen er som at spise for at kunne gå på 
toilettet«. Derfor denne bog.

Det kræver fokus og tid at vedligeholde so-
ciale og faglige relationer. Vi hører hele tiden 
om unge mennesker, der ikke trives, og derfor er 
det vigtigt med en forebyggende indsats, hvil-
ket denne bog viser. Det er som det olympiske 
motto: »Hurtigere, højere, længere«. Så selv om 
denne bog vil forebygge og forbedre, så afspej-
ler den alligevel tidsånden, der vil effektivisere 
for enhver pris.

For trives vi ikke, kan vi ikke fungere, og så 
kan vi ikke få vore eksamener, og så kan vi ikke 
blive nyttige samfundsborgere, der ikke lig-

ger fællesskabet til byrde. Denne sætning står 
naturligvis ikke i bogen, men det er den tanke, 
jeg får.

Der er virkelig mange gode intentioner i 
bogen, og der er mange gode og effektive op-
gaver. Og det er en engageret og fagligt kom-

petent forfatter, der ved, hvad hun gør, og som 
også er en dygtig underviser på Københavns 
Professionshøjskole. Hun gør alt det, der for-
ventes af hende, og derfor er hun og hendes 

T R I V S E L

Spot på trivsel i  
skolens ældste klasser

•  Heidi Honig Spring
•  275 kroner
•  108 sider
•  Inkluderende  

læringsfællesskaber
•  Dafolo

Praktiske øvelser 
til bedre trivsel i 
de ældste klasser

Kort sagt: Alt hvad hjertet  
begærer. Pluk en tilfældig opgave, 

og du har stof nok til en lektions 
undervisning.
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T R I V S E L

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»FAQ om dannelse« er en lille bog. Handy hvad 
angår størrelse. Og titlen kunne måske lede tan-
ken hen på ofte stillede og forholdsvis almindeli-
ge spørgsmål. Sådan er det også. Spørgsmålene 
er enkle – i hvert fald forholdsvis enkle: Hvad er 
dannelse, hvordan har dannelse været diskuteret 
i den europæiske pædagogik, hvad er dannelse i 
Danmark, hvordan forsvandt dannelsen, og hvor-
dan kom den tilbage, er dannelse det samme 
som kompetence og læring, og hvordan ser det 
ud med fremtiden for dannelsen? Men svarene 
er komplicerede.

»FAQ om dannelse« er langhåret. Det er ikke 
i sig selv problematisk. Det er befriende med en 
grundig og gennemarbejdet behandling af dan-
nelse som begreb, men i »FAQ om dannelse« 
tager den velfunderede gennemgang pusten fra 
formidlingen, og bogen får karakter af en virtous 
fremlæggelse af teorier og teoretikere, som ikke 
løfter låget af hovedet på den ikkeuniversitære 
læser. Og det er irriterende. Emnet er for vigtigt 
til at formummes af intellektuelle trakasserier.

Når det så er sagt, er »FAQ om dannelse« 
også en inspirerende bog. Bogen formidler for-
skellige syn på dannelse, ikke kronologisk og fyl-
destgørende, men med relevante nedslag i nøje 
udvalgte tilgange. Denne udvælgelse gør, at sy-
net på dannelse ikke styres af en historisk gen-

Hjerteblod i  
kompliceret kredsløb
»FAQ om dannelse« er en vigtig bog. »FAQ om dannelse« er 
en kompleks bog. »FAQ om dannelse« er en inspirerende 
bog. Og »FAQ om dannelse« er en irriterende bog.

bog et nyttigt redskab til kommende lærere, 
der skal ud at skabe nyttige samfundsbor-
gere.

Det kommer hurtigt til at lyde negativt, 
når jeg anmelder på denne måde, og det er 
ikke ment sådan. Bogen er god, virkelig god. 
Det er baggrunden for, at bogen er skrevet, 
som jeg er bekymret for. Som der står bag 
på bogen, så er det en bog med konkrete 
opgaver, øvelser og aktiviteter, der sæt-
ter spot på et vi-fællesskab. Der er blandt 
andet øvelser om venskaber, præstations-
angst, ensomhed, at føle sig anderledes, 
mobning, kropsidealer, adfærd på sociale 
medier. Kort sagt: Alt hvad hjertet begærer. 
Pluk en tilfældig opgave, og du har stof nok 
til en lektions undervisning.

Du vil ikke blive stresset over forberedel-
sen, men du kan muligvis blive stresset over 
de svar, du får, når du »lægger svesken på 
disken«. 

Illustration: iStock

FAQ om dannelse

•  Thomas Aastrup 
Rømer

•  225 kroner
•  218 sider
•  FAQ
•  Hans Reitzels Forlag

nemgang, men af et debatskabende og inspire-
rende fokus på den udvikling og afvikling, begre-
bet har været genstand for. Bogen giver således 
et indblik i de strømninger i forskellige tider, som 
har udfordret dannelsestanken. Det sætter tan-
ker i gang og fordrer læserens stillingtagen.

»FAQ om dannelse« er en kompleks bog, fordi 
forskellige syn på dannelse har rod i historie, 
pædagogik og filosofi. Det kan være vanskeligt 
for læseren (i hvert fald for mig, som ikke er kniv-
skarp i alle dannelseshistoriens afkroge) at af-
gøre, hvornår bogens stillingtagen til forskellige 
tilgange skyldes personlig veneration, og hvornår 
den er fagligt og rimeligt funderet i viden.

»FAQ om dannelse« er en vigtig bog. Dannel-
sestanken har haft forskellig vægt og placering i 
samfundet og dermed også i pædagogikken. Det 
er vigtigt for professionelle pædagoger at lægge 
sig dette på sinde for at kunne dæmme op for 
den udgrænsning af dannelsen, som kommer til 
udtryk i forskellige pædagogiske tilgange. Det er 
vigtigt at kunne skelne mellem skåltaler og sand 
dannelse eller mellem dannelse, halvdannelse og 
antidannelse, som er bogens begreber.

En af bogens allervigtigste pointer er at 
skelne dannelse fra kompetence. Dannelse er 
forbindelse mellem mennesket og verden, ikke 
en værktøjskasse med kompetencer, som gør 
mennesket omstillingsparat og kompetent i en 
kompliceret verden. Dannelse kan ikke sættes på 
en simpel formel eller formuleres med en række 
kompetencekrav – og det er nok så vigtigt.

»FAQ om dannelse« leverer en hårdhændet 
kritik af de pædagogiske vinde, som ønsker at 
blæse den ægte dannelse væk og levere det, 
som bogen kalder en glasur på antidannelsens 
diskurs. Derfor bør man stå læsningen igennem 
og lade sig provokere, vejlede og inspirere af en 
til tider irriterende fremstilling.  
 

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/ 
659716
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 12: Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 12
Nummer 13: Tirsdag den 6. august 2019 kl. 12
Nummer 14: Tirsdag den 20. august 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

 LÆRERSTILLINGER

Sammen om København

Lærere
Nyboder Skole søger begejstrede lærere, 
der brænder for at varetage undervisningen 
i enten vores overbygning 6.-9. årgang eller 
i vores grundskole 0.-5. klasse.

Du er linjefagsuddannet lærer, der kan undervise 
i de naturvidenskabelige fag og i dansk. Du er 
dygtig og ambitiøs omkring din undervisning og 
er optaget af udvikling af dine fag, et professionelt 
læringsmiljø og synlig læring. Du er også dygtig til 
at danne professionelle relationer med skolens 
elever, deres forældre og dine kommende kolleger.

Kontakt skoeleder Jens Arnt eller souschef Malene 
Pedersen på 3366 4950, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist den 27. juni 2019. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job - “Undervisning”

Hausers Plads

KORTE MEDDELELSER
MINDEORD

 
Keld Grinder-Hansen
Folkeskolen har mistet en 
engageret ven. Den 5. juni 
ville Keld Grinder-Hansen 
være fyldt 60 år, men han 
døde fem dage inden. 
På Folkeskolens redaktion 
hørte vi første gang om 
Keld i 1997, da han blev 
direktør for det genopret-
tede Dansk Skolemu-
seum, der havde en stor 
samling, som havde været 
gemt væk i mange år. 
Med Keld som engageret 
leder eksisterede museet 
igen i 13 år, indtil de øko-
nomiske sponsorer trak 
stikket. 
Keld var cand.mag. i hi-
storie og etnologi og kom 
fra Nationalmuseet, hvor 
han ikke havde beskæfti-
get sig med skoleforhold, 
men med en far, der var 
skoleleder, og en mor, der 
var lærer, var rødderne 
dybe. 
Keld var en fremragende 
formidler, og til folkesko-
len.dk og tv-stationen 

DK4 var han med til at 
producere en lang række 
udsendelser, hvor inter-
view om aktuelle pæda-
gogiske emner blev sat i 
historisk perspektiv. Keld 
var selvfølgelig altid selv 
med på skærmen, hvor 
han sprudlede af fortæl-
leglæde. 
Da skolemuseet måtte 
lukke, blev samlingen igen 
pakket i containere. Men 
Keld blev i skoleverdenen, 
nu som skolechef i Drag-
ør Kommune. Og han 
nøjedes ikke med at være 
embedsmand, men blan-
dede sig i den offentlige 
debat i aviser, tv og radio. 
Argumenterne var altid 
saglige, og hans dom over 
2013-skolereformen og 
lov 409 var ikke hård. 
Keld var et energibundt, 
han var kreativ og ar-
bejdsom. Det blev til flere 
bøger og over 100 artikler 
i tidsskrifter og antologier, 
og Undervisningsministe-
riet trak ofte på hans eks-
pertise. I 2013 udsendte 
Keld bogen »Den gode, 
den onde og den engage-
rede« om danske læreres 

historie gennem 1.000 
år, og året efter blev han 
direktør for Andelslands-
byen Nyvang. 
I november sidste år fik 
Keld konstateret en ag-
gressiv sygdom, der kræ-
vede knoglemarvstrans-
plantation. Behandlingen 
lykkedes ikke. Men Keld 
fulgte med og bidrog 
engageret til det sidste. I 
april havde han en kronik i 
både Jyllands-Posten og 
Politiken – begge steder 
med velargumenteret kri-
tik af politikere og forsvar 
for folkeskolen.
Keld Grinder-Hansen var 
særdeles behagelig – ja, 
sjov – at arbejde sammen 
med. Altid med nye ideer, 
højt humør, tempo og 
grundighed. Og med sine 
meningers mod. Både 
fagligt og menneskeligt 
satte han dybe spor. Keld 
vil blive savnet. 

Forhenværende 
 chefredaktør for  

Folkeskolen
Thorkild Thejsen
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 LEDERSTILLINGER

Vores dygti ge og engagerede viceinspektør har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny viceinspektør ti l vores 
grundskoleafdeling med ti ltrædelse 1. oktober 2019. 
Marie Kruses Skole er en traditi onsrig privatskole med styr på økonomi og administrati on, og hvor høj faglighed, social ansvarlig-
hed og fællesskab går hånd i hånd. Det er samti dig en stor arbejdsplads og skole med 140 medarbejdere og 1150 elever fordelt 
mellem gymnasium og grundskole. Til grundskolen er desuden ti lknytt et en SFO med 200 børn.    
Skolen er præget af et meget højt akti vitetsniveau, et konstrukti vt forældresamarbejde, særdeles gode relati oner ti l Furesø 
Kommune samt ikke mindst høje ambiti oner, når det gælder elevernes trivsel, faglighed og personlige udvikling og dannelse.  
Du skal være forberedt på at arbejde i en travl hverdag, hvor overordnede strategiske processer, skemaproblemati kker og 
”brandslukningsopgaver” krydser hinanden. Derfor er det vigti gt, at du kan holde hovedet koldt og hjertet varmt, er kommuni-
kati vt stærk og kan fastholde fokus og indgå konstrukti vt i mange skift ende relati oner og arbejdsopgaver. 
Viceinspektøren indgår både i grundskolens ledelsesteam, som består af tre ledere, og i det samlede ledelsesteam, som omfat-
ter gymnasiets ledelsesteam, administrati onschef, SFO-leder og rektor. 
Viceinspektøren refererer ti l skolens rektor, som er øverste leder for både grundskole og gymnasium. 
Vi lægger vægt på at beslutninger skabes med afsæt i dialog, ti llid og åbenhed, samti dig med at den enkelte leder har frihed ti l 
at træff e mange selvstændige beslutninger. 
Eleverne er i centrum for alle vores akti viteter, og derfor er høj service, synlighed og en imødekommende ti lgang helt afgørende. 

DIN PROFIL OG CENTRALE ARBEJDSOPGAVER
Vi har brug for en engageret og visionær viceinspektør, som har interesse for pædagogik og personaleledelse, og som samti dig 
har stærke administrati ve, analyti ske og kommunikati ve kompetencer. Desuden er det afgørende, at du er stærk på IT-kompe-
tencer.
Vi lægger stor vægt på, at udviklingsprocesser og forandringer sker i et tæt samarbejde i ledelsesteamet, med lærere, elever og 
forældre, og at opgaver og processer afslutt es ti l ti den, og at beslutninger implementeres eff ekti vt og indenfor de budgetmæssige 
rammer.  

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL BL.A. VÆRE
• Afdelingsleder - indskoling, mellemtrin eller udskoling eft er nærmere aft ale
• Personaleleder for ca. 20 lærere 
• Eksamensplanlægning og afvikling 
• Skemalægning – overordnet og løbende 
• Opgavefordeling og arbejdsti d 
• Kalender og årsplan
• Facilitator for gennemførelse og evaluering af div. interne evalueringer, fx MTU og forældreti lfredshedsundersøgelser mm. 
• Deltage i forhandling af lokallønsaft ale med Danmarks Lærerforening. Dett e sker i samarbejde med rektor 
• Undervisningsopgaver eft er nærmere aft ale

Fordelingen af øvrige arbejdsopgaver aft ales eft erfølgende i grundskolens ledelsesteam. 

UDDANNELSESBAGGRUND OG ERFARING 
Vi forventer, at du er læreruddannet eller har ti lsvarende formelle uddannelsesmæssige kompetencer, og at du har undervis-
ningserfaring på grundskoleniveau, og gerne på udskolingsniveau.   
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som leder og evt. en lederuddannelse, men det er ikke en forudsætning.  

ANSÆTTELSESPROCES
Første samtalerunde og test afvikles i uge 33. Anden samtalerunde forventes at fi nde sted i uge 34.

Ansøgning, CV, referencer og eksamensbevis skal sendes ti l job@mks.dk senest søndag den 4. august 2019.
Lønnen og ansætt elsesvilkår sker i henhold ti l gældende overenskomst. 
Der vil være mulighed for at forhandle kvalifi kati onsti llæg og resultatløn. 

Hvis du har spørgsmål ti l sti llingen, er du meget velkommen ti l at kontakte rektor Carsten Gade på tlf. 25153610 eller inspektør 
Lis Rosenlund Lau på tlf. 44346200.

Vi glæder os ti l at modtage din ansøgning. 

Marie Kruses Skole søger ny viceinspektør til vores grundskoleafdeling 
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Ny viceinspektør til vores grundskoleafdeling

§ Ansøgningsfristen er den 04. aug. 2019

Kvik-nr. 73635466

Gyvelhøjskolen, 8464 Galten

SFO-leder til Gyvelhøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 18. jun. 2019

Kvik-nr. 73679294

Vig Skole, Odsherred Kommune, 4573 Højby

Administrativ-pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 17. jun. 2019

Kvik-nr. 73680467

Parkvejens Skole, 8300 Odder

Pædagogisk leder/viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 17. jun. 2019

Kvik-nr. 73741083

Qeqqata Kommune, 3911 Sisimiut

Skoleinspektør til Minngortuunnguup Atuarfia

§ Ansøgningsfristen er den 17. jun. 2019

Kvik-nr. 73812612

Friskolen på Røsnæs, 4400 Kalundborg

Lærer pr. 1. august 2019

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 72957299

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm

Lærer til efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 73436526

Borup Skole, 4140 Borup

Borup Skole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. jun. 2019

Kvik-nr. 73486611

CSV København, 2700 Brønshøj

Underviser på fuld tid til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 73486610

Herrestrup Skole og Videnscenter, 4571 Grevinge

Lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2019

Kvik-nr. 73490160

Nyboder Skole, 1350 København

Lærere til Nyboder Skole

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2019

Kvik-nr. 73556125

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Engageret dansklærer til 2. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 13. jun. 2019

Kvik-nr. 73635128

Sofieskolen, 2880 Bagsværd

Sofieskolen søger lærer pr. 01.08.2019

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2019

Kvik-nr. 73634828

Byskovskolen, afd. Benløse, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger fire dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 73635575

Struer Skolehjem, 7600 Struer

Lærer til Struer Skolehjem

§ Ansøgningsfristen er den 19. jun. 2019

Kvik-nr. 73646617

Holbæk Lilleskole, 4300 Holbæk

Holbæk Lilleskole søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2019

Kvik-nr. 73682102
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Lærere til Maglehøjskolen!

§ Ansøgningsfristen er den 20. jun. 2019

Kvik-nr. 73712984

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Tysklærer til mellemtrin og udskoling

§ Ansøgningsfristen er den 13. jun. 2019

Kvik-nr. 73712985

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Idrætslærer til Frederiksværk Skole

§ Ansøgningsfristen er den 13. jun. 2019

Kvik-nr. 73712986

Lundehusskolen, 2100 København Ø

Tre lærere til specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 19. jun. 2019

Kvik-nr. 73741079

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Engageret og kompetent fodboldtræner

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2019

Kvik-nr. 73741081

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Dansklærer med natur og teknologi til 1. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 18. jun. 2019

Kvik-nr. 73741088

Center for Børn, Unge og Familier, Odsherred Kommune, 4573 Højby

Skolekonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2019

Kvik-nr. 73489896

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Kommunikationskonsulent (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2019

Kvik-nr. 73490570

Byskovskolen, afd. Benløse, 4100 Ringsted

Dygtige inklusionspædagoger

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 73679293

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Speciallærere og specialpædagoger

§ Ansøgningsfristen er den 19. jun. 2019

Kvik-nr. 73842882

Hanssted Skole, 2500 Valby

Lærer med naturfaglig profil

§ Ansøgningsfristen er den 20. jun. 2019

Kvik-nr. 73910056

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. jun. 2019

Kvik-nr. 73847067

Sydskolen, afdeling Vig, 4560 Vig

Lærer til Vig Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2019

Kvik-nr. 73851595

Sankt Knud Lavard Skole, 2800 Kongens Lyngby

Matematik-, biologi- og fysiklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 20. jun. 2019

Kvik-nr. 73849321

Gl. Rye Skole, 8680 Ry

Orlovsvikariat til Gl. Rye Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 73842884

Melby Skole, 3370 Melby

Matematiklærer søges pr. 1.8.2019

§ Ansøgningsfristen er den 20. jun. 2019

Kvik-nr. 73940947

Fløng Skole, 2640 Hedehusene

Lærer der brænder for engelsk, musik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2019

Kvik-nr. 73941108

E000619-0013 p44-49_FS1119_Lukkestof.indd   47 07/06/2019   15.33



48 /  F O L K E S K O L E N  /  1 1  /  2 0 1 9

RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 27. juni

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

Besøg Universe, Sønderborg Slot og Historie 
Center Dybbølbanke og måske en tur ti l Flensborg 
i Tyskland.
1 overnatning med varm aft ensmad, morgenmad 
og selvsmurt madpakke fra 265 kr. pr. pers. pr. døgn.
Udskriv lejrskole katalog her:
www.lejrskolesønderborg.dk

Danhostel Sønderborg Vollerup

Lejrskole / skolerejser ti l Sønderjylland 

SKOLEREJSE
TIL BERLIN

5 dage/2 nætter
Fra kr. 1.100,-

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

Oplev historie, kunst og kultur
i Tysklands hovedstad

*Skolerejse til Berlin - 3 dage/2 nætter - inkl. busrejse, indkvartering og 
morgenmad. Tal med Tommy eller Lise om jeres muligheder - 80208870.   
(Prisen gælder ved minimum antal deltagere samt i udvalgte perioder)

Tommy Iversen

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

 Lise Sloth

SKOLEREJSER
MED BUS & TOG

FRA KUN 698,-*

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Udsigt over det 
fredede Klise Nor med 
Exmoore - ponyer. Plads 
til 3-(4) pers.
Telefon: 30491751 / 62561841 
www.vesteregn.dk

Silkeborg - dejligt hus 
med stor have til Lyså
Stort hus i 3. etager med 
6 sengepladser i 3. væ-
relser. Huset er ledigt fra 
10.7-18.7 + 20.7-27.7. 
Pris 4000 kr
Telefon: 25329849

Lille hus udlejes i det 
skønne Liseleje
Skønt hus 200 m til 
strand, ugenert have. 
Byliv med cafeer og som-
meraktiviteter. Udlejes 
ugerne 27-31
Telefon: +4521216263

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 21539899 
www.athen4u.dk

VANDRING! MOLS 
BJERGE STIEN
3 ruter à 20 km start 
skovhytte 60 m2 4 senge 
Femmøller 2 km til sand-
strand 2000-2700 kr /
uge incl el & vand
Telefon: 91253448 
www.toppen-mols.dk

Ferielejlighed Amager
Lejlighed tæt på Amager 
Strand, metro og 1,8 km. 
fra Rådhuspl. udlejes i 
ugerne 27, 32 og 33 og 
fra 10.-17. juli
Telefon: 61861453

Stor andel i feriehus 
til salg - Staby
Sdr.skole. 6 km fra Ve-
sterhavet. 300m2. 7 væ-
relser, kæmpe pejsestue. 
Indrettet i 1973. 7000m2 
park. 850.000 kr,
Telefon: 51890434

Ferie i penthouse - 4 
km fra centrum Kbh.
Lækker lys lejlighed på 
Frederiksberg. 140 m2 
tæt på metro, Zoo og ind-
køb. Uge 27, 31, 32 og 33 
- 3500 kr.
Telefon: 29433914

Smuk ferielejlighed i 
Østrig Zell am See
Fra 4500,kr pr. uge 
sommeren 2019. Ferie-
lejlighed med unik belig-
genhed, panorama-view. 
3-værelser
Telefon: 25371910

Søhøjlandet, Ry
Stort familiehus med 
plads til 8-10 pers. udle-
jes uge 29 og 30.
Telefon: 40157537

Sommerferie i 
København i dejligt 
hus og have
Hus med have udlejes i 
uge 29+30. Legeplad-
ser, indkøb, fri parkering. 
4900/uge eller 8900/2 
uger. Nils 40309323
Telefon: 40309323

Sverige - Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for 
fritidsaktiviteter. Udlejes i 
hele uger.
Telefon: 56820399 / 
31506048

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

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

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

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: 
nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkesko-
len – fagblad for undervisere: 
1.100 kroner inklusive moms. For 
abonnementer i udlandet til-
lægges porto. Abonnement kan 
opsiges med en måneds varsel 
til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 55 kroner. 

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 12  11. juni 18. juni 27. juni
Folkeskolen nr. 13  30. juli 6. august 15. august
Folkeskolen nr. 14  13. august 20. august 29. august

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

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

136. 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
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

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

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er 
152.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:
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DANSK: BLIV KLÆDT PÅ TIL NÆSTE ÅRS PRØVER 

FRAVÆRSSTRAF VIL 
SKADE ELEVER
Skoleledere advarer mod ny lov, der  
tager børnechecken fra elever med  
over 15 procent fravær.
L Æ S  S I D E  1 2

4 FORLADER  
FOLKESKOLEN  
FOR FOLKETINGET
L Æ S  S I D E  6

RELATIONER: 
SÅDAN SIGER  

DU PÆNT FARVEL  
TIL EN ELEV

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

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 168

Den såkaldte harpunmetode, kendt 
fra skoleklasser, hvor læreren afkræ
ver en elev et svar, selv om han eller 
hun ikke har rakt hånden op, skal nu 
indføres i folketingssalen. Forslaget 
er stillet af tingets præsidium. 

»Der er for mange, der sidder og 
gemmer sig«, udtaler et medlem. 
»Det er altid de samme, der er ak
tive. Men vi er nødt til at have nogle 
flere med i debatterne, og det er op
lagt at starte nu med alle de nye«.

Annonceringen af de nye me

toder møder imidlertid kritik fra 
flere sider. 

»Vi ved, at mange folketings
medlemmer holder sig tilbage fra at 
deltage, fordi det kan være græn
seoverskridende at skulle tale foran 
alle de andre politikere«, forklarer 
en kritiker. Hun minder om, at flere 
af stillepolitikerne faktisk ofte yder 
en fin indsats, når de føler sig mere 
trygge, for eksempel når der er 
gruppearbejde ude i de forskellige 
råd og udvalg.

Det nye folketing vil  
indføre harpunering:

»VI ER NØDT TIL  
AT FÅ FLERE MED  
I DEBATTERNE«

Prorektor fra UC Syd:
»Min nye bog er pissedårlig«

Tegning: Craig Stephens

I et interview tirsdag indrøm
mede prorektor på professions
højskolen UC Syd Alexander von 
Oettingen, at den bog, han netop 
har udgivet, rummer massevis af 
fejl og mangler. »Den er pisse
dårlig«, lød vurderingen. 

Ifølge prorektoren er det 
vigtigt, at vi ser på det dårlige i 
stedet for konstant at jagte det 
fremragende – og det gælder 
altså også hans egen bog: »Man 
bør opbygge en kultur, hvor det 
er tilladt at tale om det, der gør 
ondt, og det er altså bare virkelig 

ikke særligt nemt at skrive sådan 
en bog, kan jeg godt love dig«. 

Prorektoren mener ikke, at 
man uden videre kan forvente at 
skabe perfekte bøger skrevet af 
perfekte forfattere til perfekte 
læsere, og også inden for debat
bøger om undervisning skal man 
kunne italesætte sine fejl. Blandt 
de mange pissedårlige ting ved 
bogen er der dog én ting, forfatte
ren er tilfreds med: »Den titel, jeg 
har fundet på – fuck, den er god«.

7. - 10. KLASSETRIN, FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER, ÅBEN SKOLE, 
FÆLLES MÅL, NATURFAG, MATEMATIK, SKOLEÅRET 19/20

BOOK ET BESØG I DAG 
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skab begejstring med en unik

og udfordrende skoledag
Oplev en fantastisk spændende og lærerig skoledag i Universe Science Park.
Med et originalt undervisningsforløb tilpasset jeres klassetrin, kan I bl.a. bygge
raketter eller udforske robotteknologiens verden. I kan også gå på opdagelse i
parken, køre segway eller paraglide i VR.

Gå ikke glip af universets mest fi nurlige skoledag.

Book
din skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskabTag på lejrskole i et inspirerende læringsmiljø, der 

kombinerer overnatning og adgang til Universe 
Science Park. 

Ved overnatning i Universe Science Park har I 
mulighed for at opleve parken før og efter almindelig 
åbningstid. 

Se mere på: universe.dk/lejrskole

Universe Lejrskole
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