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netværk vokser
Folkeskolen får pris for faglige netværk  
og udsender plakat til alle skoler.
Side 42

surt arbejdsmiljø
Mange vrede smileyer til skolerne.  
Se hvor og læs om den værste.
Side 34

antorini i sorø:
Skolelederne skal bruge mindre tid 
på administrative opgaver.
Side 6

SIDE 20

En læsEkonsulEnt,  
der vil gøre en forskel

lotte Østergaards faglige hjerte banker for de elever,  
der har det svært med matematik. Vi tegner et portræt  

af den engagerede læsekonsulent i lemvig.
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8801

Fagportal til 

natur/teknik 4.-6. kl.

Et levende site

Natur/tEkNik

Didaktiserede forløb

NATUR-TEKNIK4-6.GYLDENDAL.DK er bygget op omkring 

overskueligt strukturerede undervisningsforløb, som består af 

elevhenvendte fagtekster, praktiske øvelser, evaluerende op-

gaver og lærervejledning.

Web 2.0

inddragelse af Skoletubes web 2.0-værktøjer giver eleverne 

mulighed for at udforske det digitale medies muligheder.

opslagsværker

Med portalens tre opslagsværker kan eleverne når som helst 

få defineret fagets begreber eller få beskrevet Danmarks plan-

ter og dyr.

planlæggeren

Lærerværktøjet Planlæggeren gør det muligt med få klik at til-

rettelægge din undervisning og få overblik over, hvilke trinmål 

de enkelte forløb understøtter. 
uDkoMMEr PriMo SEPtEMbEr

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse, 4-6. kl. kr. 600,- ex moms
Der betales for samtlige 4.-6. klasser.

få
tilskud
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

kolofonen står på side 65.

Velkommen tilbage til et nyt år i folkeskolens tjeneste. Velkommen til 
sommerbrune kolleger, snak om ferier og bøger. Fine rene klasselokaler og glade 
hoppende børn.

Et frisk skoleår. Men nedenunder har ingen glemt foråret og lockouten og 
regeringsindgrebet – overgrebet – som dikterede nye betingelser for lærernes 
arbejdsliv. Og oveni lige en folkeskolereform. Hvad det hele konkret kommer til 
at betyde, ved vi ikke. Men spørgsmålene begynder at dukke op, mens somme-
ren fortsat smiler derude.

Det kunne man også høre spæde pip om på undervisningsminister Christine 
Antorinis årlige Sorø-møde. Temaet var ledelse. 

Dorte Lange, næstformand i DLF, spurgte, hvad det mere konkret er, der skal 
forandres. Bob Bolbro, formand for Lærerstuderendes Landskreds, spurgte, 
hvad lærerne skulle gøre, hvis de ikke kunne få tid til alt det nye. Og Sofie Dich 
Hermann, nybagt vinder af Politikens Undervisningspris, bad i al stilfærdighed 
lederne om at vise lærerne et billede af, hvordan deres hverdag kunne komme til 
at se ud, og acceptere, at det med tid altså er et emne.

De mange ledere på Sorø-mødet snakkede sig frem til 11 udfordringer (som 
problemer jo er omdøbt til). Blandt andet at sikre enighed om, at det er nødven-
digt med forandringer og at få medarbejdernes opbakning.

Her er det, at man får lyst til at give et råd, inden reformimplementeringspla-
nerne bliver rullet ud.

Min mor plejede at sige, at der er en grund til, at man er udstyret med to ører 
og en mund. 

Kære ledere – fra minister til menig skoleleder – start 
med at lade være med at blive irriteret over alle disse 
lærere, som gerne vil have svar – og indflydelse – på, 
hvordan deres hverdag skal hænge sammen. 

Slå i stedet ørerne ud. Lyt rigtig godt efter, hvilke overvejelser der ligger un-
der spørgsmålene. Få input og lav så en plan i fællesskab. God aktiv lytning i det 
nye år! 

 

»Har jeres skole sin egen 
sang – eller en sang, som 
I har gjort til jeres? Og må 

vi høre historien om hvorfor 
og hvordan?«

Anne Märcher i blogindlæg på netværket

Musik

»Timss afslører også over-
raskende, at faget ikke 

er så populært, som man 
måske kunne tro. Kun hver 
tredje elev er positiv over 

for faget …«.
Bent lindhardt i blogindlæg på netværket

Matematik

»Inklusionsindustrien  
klædes af til snabelskoene, 

mens forestillingen om 
identitet krakelerer …«.

lotte svane strange Petersen i anmeldelsen af 
romansen »Brun mands byrde« i netværket

Danskundervisning

Slå ørerne ud!
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indhold

20

Skolelederne ud 
af kontorerne

»skolelederne skal bruge mere 
tid på pædagogisk ledelse«. 

Interview med Antorini på  
sorø-møde.

6

Portræt af en 
læsevejleder

»Det positive ved mit arbejde er, at jeg får lov til 
at have kontakt med så mange dygtige lærere. 

Jeg bliver lidt klogere hver gang«.

Læsekonsulent i  
Lemvig Lotte Østergaard

Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

Faglige Dage i Tivoli giver sTejl
læringskurve hos Dine elever

pris 50 kr. pr. elev inkl. enTré og Turpas

For 4.-6. klasser, 7.-10. klasser samt gymnasie-
klasser i perioden 26. august - 20. september.

Hvad sker der med din puls, når du suser 63  
meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme 
på vej op i Ballongyngen, som du vejer på vej 
ned? Hvor hurtigt svømmer fiskene og hvor  
meget energi bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage i 
Tivoli.

Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli 
bliver til i samarbejde med 
Skoletjenesten.

I år kan eleverne modtage 
undervisning af Skole- 
tjenesten i Tivoli hele 
sæsonen.

Læringskurve på

5g
som noget nyt i

efteråret 2013 

tilbyder vi Faglige dage 

for både mellemtrin

og udskoling
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Problemer med arbejdsmiljø
Alt for mange røde og gule smiley-

er vidner om dårligt arbejdsmiljø 
på mange af landets folkeskoler. 
Reportage fra Auning skole, der 

ligger i bunden. se også  
smiley-landkort på side 36.

Stærk debutroman
sportstaskerne med de 

hvide poser under sengen 
giver drømme om hurtige 
biler og heftigt liv. Bogen 
»Minusmand« anmeldes 

af Tonny Hansen.

Fagligt vokseværk
De faglige netværk på  

folkeskolen.dk har nu over 
17.000 bruger. Redaktionen 
har modtaget en mediepris 
for lanceringen af netvær-

kene og sender nu en plakat 
til landets skoler for at slå til 

lyd for netværkene.

Portræt af en 
læsevejleder

»Det positive ved mit arbejde er, at jeg får lov til 
at have kontakt med så mange dygtige lærere. 

Jeg bliver lidt klogere hver gang«.

Læsekonsulent i  
Lemvig Lotte Østergaard
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Forlaget Andrico
Mossøbrå 5     •     8660 Skanderborg     •     Tlf 86 57 92 19     •     forlaget@andrico.dk     •     www.andrico.dk

NYHED
TIL

ENGELSK!

Step by Step
- En engelsk basisgrammatik
  med øvelser

af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

En brugervenlig bog i moderne layout: grammatik på venstre- 
siderne og øvelser på højre-siderne, så eleven straks kan 
afprøve sin forståelse uden at skulle bladre rundt i bogen. 
Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som giver en kort 
indledning til et grammatisk emne. 
• Step by Step - En engelsk basisgrammatik med og øvelser, 80 sider i A4, 99 kr.                                     
• Facithæfte, 44 sider, 29 kr. 
• Step by Step (e-bog), 80 sider, enkeltlicens 69 kr., klasselicens 49 kr. pr bruger.

FA
Priser ex moms

Se mere om 
bøgerne > 
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  Temaet for Sorø-mødet, der fandt sted i sidste uge, 
var ledelse i forhold til den nye skolereform, som 
skal træde i kraft august 2014. Mødet bestod af en 
blanding af oplæg og gruppearbejde. Deltagerne var 
mest ledere fra skoler og rådhuse og Christiansborg. 

  Den siddende undervisningsminister har siden 
1980’erne inviteret skolefolk og politikere til møde 
på Sorø Akademi hvert år i august. Sorø-mødet blev 
opfundet af Bertel Haarder, da han var undervis-
ningsminister første gang i 80’erne. Påklædningen 
er afslappet, debatten er fri, og der er højt til loftet. 

  Læs reportager fra Sorø-mødet på folkeskolen.dk

Sorø-mødet

Ledelse, ledelse, ledelse.
Ledere fra skoler, rådhuse og Christians-

borg diskuterede i sidste uge ledelse op og 
ned ad stolperne på Sorø Akademi. Mere 
præcist ledelse i forhold til virkeliggørelsen af 
tankerne i den nye skolereform, som gælder 
fra august næste år. 

Der var oplæg og gruppearbejde og fri leg 
på plænen ned til Sorø Sø. Mange ord blev 
sagt, men ingen af dem, der skal ledes, hørte 
dem. De var nemlig ikke til stede i de solop-
varmede bygninger i den midtsjællandske 
idyl. Kun et par enkelte lærere var i år invite-
ret med til det traditionsrige Sorø-møde.

Så Folkeskolen trak mødets vært, børne- 
og undervisningsminister Christine Antorini, 
ind i skyggen i akademiets læsesal og stillede 
spørgsmålet:

Dit budskab til landets lærere – er det, at der 
skal være mere og bedre ledelse på skolerne?

»Ja, bedre ledelse og mere systematisk le-
delse. Ledelsen skal være synlig på skolen. Ud 
i klassen og ud at blive en del af teamarbejdet 
og prioritere og være skarp på, hvad det lige 
præcis er, den her skole skal arbejde med for 
at kunne løfte det, der er i reformen, og ikke 
30 forskellige ting«.

Diskuter opgaven – ikke tiden
Der er nye opgaver som bevægelse og lektiecafe 
i reformen, og mange lærere siger, at nu må ar-
bejdsgiverne sige, hvad det er, de så ikke skal lave?

»Man kan ikke lave et regnestykke, der 
hedder: En ny opgave, så er der noget an-
det, der skal tages væk. Man skal tænke det 
anderledes. En ny opgave kan for eksempel 
være en inklusionsopgave. Det skal føre til  
en samlet diskussion af, hvordan man løser 
opgaverne bedst muligt. Sådan har det altid 
været, og sådan er det på enhver anden ar-
bejdsplads«.

»Hvis det ikke hænger sammen, fordi der 
er for mange opgaver, eller fordi der er kom-
met noget nyt til, som man ikke havde forud-
set, da man tilrettelagde arbejdet, så går man 
til ledelsen. Man skal bare ikke starte med at 

Skolelederne skal ud af kontorerne
Også lederne får en ny rolle i den nye skole, siger Christine Antorini. De skal ud på gangene  
og ud i klasserne og være en del af skolens dagligdag. 

TeksT Hanne Birgitte JørgenSen Og JOHn 
Villy OlSen

foTo KlauS HOlSting
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Billedtekst xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx

Xxxxxx doloritet do-
luptatem enis expe-
ribus quasperument 
ium ipit repre molo-
ratio molupta tese-
que vel molectem 
quiat que velescid ut 
aut ellabore consedi 
tistis is doluptatur?
anders Bondo
Formand for DLF

»Når lærere og ledere er længere tid sammen hver dag, kan 
de bedre udvikle hurtigere og mere effektive måder at ar-
bejde på«, mener undervisningsminister Christine Antorini.

sige: Hvis du giver mig en ny opgave, så skal 
du også fjerne en opgave«.

»Det ansvar skal man tage som medarbej-
der. Man skal sige: Okay, vi vil godt lige have 
lov til at diskutere, hvordan vi kan løse den 
opgave i teamet. Man diskuterer altså opga-
ven og ikke tiden. Hvis det så ikke hænger 
sammen, har man en forpligtelse til at gå 
til sin ledelse og sige, at af de og de grunde 
hænger det her ikke sammen for mig eller 
for teamet. Hvad kan vi gøre for at løse det? 
Og det er så en væsentlig ledelsesopgave at få 
det til at hænge sammen i forhold til at løfte 
opgaven. Der kan så være steder, hvor skole-
ledelsen ikke er dygtig nok, desværre«.

»Så det er altså ikke for at frede ledelsen, 
og det er ikke for, at ledelsen til enhver tid 
kan pålægge alle mulige opgaver, nej, det er 
for at vende diskussionen om, så det kommer 
til at handler om at løse nogle skolefaglige 
opgaver i stedet for på forhånd at tale om, 
hvorvidt der er tid til enhver ny opgave«.

reformen: Først indhold  
– så udmøntning
Reformen virker fra august næste år – hvordan 
kan skolerne bedst bruge tiden indtil da?

»Man skal starte med de nye ting, der er 
i reformen – sprogfagene, som kommer tid-
ligere, hvordan man skal få bevægelse ind, 
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hvordan man arbejder med fleksibelt skema. 
Altså indholdsdelen. Det er det, man skal bru-
ge tiden på først, så alle får et konkret billede 
af, at det er sådan, vi kommer til at arbejde 
til næste år. Og så fra januar tage op, hvordan 
det skal udmøntes«. 

»Problemet er, at hvis man diskuterer 
begge ting samtidig, så er der risiko for, at 
man ikke får snakket om den skolefaglige ind-
holdsdel, men at man kun snakker arbejds-
tidsregler. Det er også lettere at diskutere de 
nye arbejdstidsregler, ud fra hvad opgaven er, 
og hvordan man så organiserer arbejdet på 
skolen«.

lederne skal sparre mere
Hvad bliver den største forandring  
for skolelederne?

Det bliver, at det bliver et team. Det       
er en teamledelse, hvor det er forskellige 
ledelseskompetencer, der er dér, lige fra 
pædagogisk ledelse til administrativ ledelse 
og for eksempel indskolingsledelse og ud-
skolingsledelse. Det er et ledelsesteam, der 
har forskellige opgaver, og som får en rigtig 

vigtig opgave i at være en del af skolens sam-
lede virke«. 

»Man sidder ikke bare på sit kontor, man 
er ude som en del af den sparring, der skal 
ske. For eksempel skal ledelsen være ude til 
teammøder, ikke alle teammøder, men en del 
af dem. Hvad er det, der sker i de her team-
samarbejder? Og man skal være ude i klasser 
nogle gange og give sparring i et forløb. Man 
skal være en meget tydelig del af skolens sam-
lede virke. Derfor skal man tale om ledelses-
opgaven og ikke om skolelederen. Det er helt 
enkelt walk the talk. Man er ude for at kunne 
lave løbende sparring.

Til gengæld skal vi sørge for, at lederne 
skal bruge mindre tid på administrative opga-
ver. Det vil jeg godt love«. 
hjo@dlf.org             

jvo@dlf.org

Man sidder ikke bare 
på sit kontor, man 
er ude som en del af 
den sparring, der skal 
ske. For eksempel 
skal ledelsen være 
ude til teammøder, 
ikke alle teammøder, 
men en del af dem. 

Læs hele 
kursusbeskriv elsen, 

og tilmeld dig på 
alinea.dk

 Gratis danskkurser 
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Få opdateret din 
faglige værktøjskasse

Mød forfatterne 
bag materialerne

KØBENHAVN ÅRHUS
INDSKOLINGEN

30. oktober 2013 
Denførstelæsning.dk  
– Ida og Emil på eventyr

4. november 2013 
d’dansk – Læse-, skrive- og 
litteraturundervisning
 
11. november 2013 
Denførstelæsning.dk  
– Ida og Emil knækker koden 

MELLEMTRINNET

11. september 2013 
iSkriv.dk – Online genreskrivning  
med interaktiv assistent 

30. september 2013 
Film i undervisningen – film med Plot

OVERBYGNINGEN

9. september 2013 
iLitt.dk – Litteratur på skærmen

10. september 2013 
iSkriv.dk – Genreskrivning på nettet

2. oktober 2013 
Helt på afveje  
– nye fortællemåder med Tid til dansk

Alle kurser i København er 
fra kl. 14.00-16.45

INDSKOLINGEN

7. oktober 2013 
d’dansk – Læse-, skrive- og 
litteraturundervisning

21. november 2013 
Denførstelæsning.dk  
– Ida og Emil knækker koden 

MELLEMTRINNET

6. november 2013 
iSkriv.dk – Online genreskrivning  
med interaktiv assistent

OVERBYGNINGEN

2. september 2013 
iLitt.dk – Litteratur på skærmen

27. november 2013
iSkriv.dk – Genreskrivning på nettet

Alle kurser i Århus er fra kl. 13.00-15.45
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27. november 2013
iSkriv.dk – Genreskrivning på nettet

Alle kurser i Århus er fra kl. 13.00-15.45
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... det at man er villig 
til konflikt og bag-
efter at gå ind at lov-
give, det har ændret 
spillereglerne på det 
offentlige arbejds-
marked.
Flemming ibsen
professor og arbejdsmarkedsforsker  
ved Aalborg Universitet

Da regeringen greb ind over for lockouten 
af lærerne, dikterede den i stedet lærernes 
arbejdstid via lovgivning. Med et pennestrøg 
fjernede politikerne en række ordninger, som 
lærerne havde »købt« ved tidligere overens-
komstforhandlinger. Aldersreduktion og en 
særlig timepulje til klasselærerfunktionen 
er eksempler på, at lærerne har valgt at 
prioritere arbejdstid over lønstigninger ved 
overenskomstforhandlingerne.

Lærerne fik knap 300 millioner kroner 
i lønstigninger efter indgrebet. Dette er et 
beløb, som ifølge DLF’s beregninger er cirka 
300 millioner kroner fra at være dækkende.

I et brev til statsminister Helle Thorning-
Schmidt gjorde DLF-formand Anders Bondo 
Christensen den 17. maj opmærksom på pro-

blemet. Han skrev blandt andet, at lærerne 
forventede at blive kompenseret, da der i 
modsat fald ville være tale om ekspropriation 
af overenskomstmidler.

Men brevet har ikke haft nogen effekt. Be-
skæftigelsesminister Mette Frederiksen (So-
cialdemokraterne) har svaret på regeringens 
vegne, at den – som følge af den gennemførte 
konflikt – ikke længere var forpligtet til at 
overholde overenskomsterne.

Danmarks Lærerforening har efterfølgen-
de i en pressemeddelelses under overskriften 
»Tyveri ved højlys dag« fortalt offentligheden 
om de tabte 300 millioner. Enhedslistens 
gruppeformand, Per Clausen, har fortalt, at 
han agter at kalde enten beskæftigelses- eller 
finansministeren i samråd om sagen. Ifølge 
arbejdsmarkedseksperter er der ikke tale om 
en juridisk vindersag for DLF. 

»DLF taler ind i en forhandlingslogik. Og 
der er det rigtigt nok, at havde de under en 

Bondo:
tyveri ved højlys dag  
– overenskomstmillioner forsvandt med lovindgreb
ekspropriation: Med lovindgrebet, der stoppede lærerlockouten, mistede lærerne millioner, og det  
offentlige arbejdsmarked stod forandret tilbage.
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forhandling med KL afgivet ordningen 
med aldersreduktion, skulle KL have 
betalt for det. Det her er ikke et forhand-
lingsforløb, men et lovindgreb«, siger 
Flemming Ibsen, der er professor og 
arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Uni-
versitet.

nybrud
Jesper Due, der er professor ved Køben-
havns Universitet, har i sin tid været 
med til at give det danske forhandlings-
system navnet »den danske model«.

»Efter min mening har der været en 
illusion blandt mange i den offentlige 
sektor om, at den måde, man regulerer 
overenskomst på det private arbejds-
marked på, også har kunnet bruges på 
det offentlige arbejdsmarked«, siger 
Jesper Due og forklarer, at mens det 
private arbejdsmarked er drevet af 
marked og ejendomsret, er det offent-
lige drevet af politisk magt.

Flemming Ibsen oplever samtidig, at de 
offentlige arbejdsgivere er slået ind på en ny 
retning:

»Den danske model er altså også, at ar-
bejdsgiversiden har et konfliktvåben, men det 
at man er villig til konflikt og bagefter at gå 
ind at lovgive, det har ændret spillereglerne 

på det offentlige arbejdsmarked«, 
siger Flemming Ibsen.

Dennis Kristensen: Brud på  
den danske model
»Hele den offentlige sektor burde 
være dybt bekymret over, hvor vi er 
på vej hen som arbejdsmarked og 
overenskomstområde. Forhandlings- 
og aftaleretten bevares formelt, men 
ikke reelt, hvis de bruger regerings-
magten til at være forstærkning på 
modpartens hold«, siger Dennis 
Kristensen, der er formand for FOA, 
som organiserer 193.000 primært 
offentligt ansatte.  

Dennis Kristensen kigger frem 
mod 2015, hvor der skal forhandles 
igen. Ifølge regeringens vækstplan 
skal udgifterne til det offentlige holdes 
nede blandt andet gennem fokus på 
de ansattes arbejdstidsregler:

»Hvis de vil bruge den samme 
model som på lærerområdet, hvor de 

ikke omsætter det, de stjæler i arbejdstid, til 
kontanter, så er det et helt grundlæggende 
brud på den danske model i forhold til den 
offentlige sektor«. 
esc@dlf.org

Det var ikke bare skolen, der var forandret med rege-
ringsindgrebet, også det offentlige arbejdsmarked stod 
forandret tilbage efter indgrebet i bededagsferien.
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32 røde og 133 gule. Så mange kritiske smi-
leyer står folkeskolerne noteret for på 
grund af dårligt arbejdsmiljø. Det 
viser et udtræk fra Arbejdstilsynets 
database over smileyer, som bu- bu-
reauet Analystik har udarbejdet for 
Folkeskolen.

I løbet af 2012 besøgte Arbejdstilsy-
net over 1.000 grundskoler, og 15 procent af 
dem fik besked på at forbedre arbejdsmiljøet 
på et eller flere områder. Selv om tallet ikke 
kommer bag på Per Sand Pedersen, formand 
for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i 
DLF, mener han ikke, at det er til at leve med. 

»Det er trist, at de ikke selv har grebet fat i 
problemerne for længe siden, for det er uac-

ceptabelt, at nogle skoler har en rød smiley«, 
siger Per Sand Pedersen, der er tilfreds med, 
at Arbejdstilsynet lægger pres på kommu-
nerne.

Dårlig luftkvalitet er en af de store synde-
re. Det kan være en bekostelig affære at rette 

op på, men der er ingen vej udenom, 
mener Per Sand.

»Der er heldigvis kommuner, som 
er er gået foran som gode eksempler 

og har overladt det til private fir-
maer at forbedre skolernes indeklima 

med energibesparende teknologi, så 
investeringerne hentes hjem på 10-12 år«. 

Når lærere ringer til DLF’s medlemsråd-
givning, handler det som regel om psykisk 
arbejdsmiljø, som det er noget vanskeligere 
at arbejde med.

»Det kan være forskelligt fra person til 
person, hvordan man håndterer en stor ar-
bejdsbyrde eller eventuelle problemer med 

elever, forældre og ledelse. Men vi skal være 
på vagt over for dårligt psykisk arbejdsmiljø, 
for når der kommer flere elever i klasserne, 
stiger arbejdspresset«, siger Per Sand.

En reform, som trådte i kraft 1. januar 
2012, betyder, at Arbejdstilsynet inden ud-
gangen af 2019 skal besøge alle virksomheder, 

TeksT HENRIK STANEK

foTo HELENE BAGGER

165 folkeskoler  
døjer med dårligt arbejdsmiljø
 
Hver sjette skole får et eller flere påbud, når Arbejdstilsynet rykker ud for at tjekke lærernes arbejdsmiljø,  
viser et udtræk fra tilsynets smileyordning.

Auning Skole har måttet udarbejde en nødplan, som betyder, at dørene ind til klasseværelserne skal stå åbne i timerne, og at alle elever skal ud i samtlige frikvarterer, så der kan luftes ud.

Arbejdstilsynet offentliggør på sin hjemmeside nav-
nene på de virksomheder, der har fået tildelt en rød, gul 
eller grøn smiley eller en kronesmiley. Bureauet Ana-
lystik har trukket grundskolerne ud af databasen, og 
når man fjerner privatskolerne fra listen, står der 165 
folkeskoler med en rød eller gul smiley tilbage. Udtræk-
ket fra databasen blev foretaget den 3. juni 2013. Si-
den kan der være kommet skoler til, ligesom skoler kan 
være slettet af listen, fordi de nu opfylder kravene til et 
godt arbejdsmiljø.

Sådan er tallene blevet til

Kortportaler med 
en verden af Kort
Med GO Kort til 1.-6. og GO Kort til 
overbygningen får du adgang til:

•  Over 400 kort og 550 interaktive 
opgaver og quizzer

•  Pædagogisk tilrettelagte kort
læreforløb med aktiviteter

• GISøvelser (til overbygningen) 
og temasider

•  Historiske og biologiske temakort 
•  Mulighed for at se og kommen

tere elevernes opgaver.
• Mulighed for at tilpasse, gemme 

og printe kort til brug i under
visningen.

på opdagelse 
med  iXplore
iXplore er en ny generation af 
 digitale naturfagssystemer til 
1.-9. kl. til natur/teknik, geografi, 
biologi og fysik/kemi. Med iXplore 
får du adgang til:

•  Interaktive systemer, der opfylder 
Fælles Mål 2009

•  Opgaver, aktiviteter, quizzer og 
adaptive test

•  Oplæsning af tekst, logbog, 
 animationer, videoer og leksika

•  Lærervejledninger og evalue
ringsmoduler

•  Fællesfaglige forløb til geografi, 
biologi og fysik/kemi.

fagportal med mange 
aKtiviteter
GO Naturfag og matematik inde
holder 17 websites med ressourcer 
til 1.9. kl. Indeholder bl.a. web
sitene:

•  MatematikTest: Digitale 
 færdigheds, anvendelses og 
 kommunikationstest 

•  GeotoperTest: Tre adaptive test 
til 7.9. kl., knyttet til systemet 
Geotoper

•  N/T Banken: 500 aktivitets
ark til fri print og brug i din 
 n/tundervisning.

www.goforlag.dk

gør din undervisning interaktiv med tilskudsberettigede digitale læremidler 
fra go forlag. Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/ 
prøveabonnement eller ring på tlf. 63 44 16 83.

Læremidler til din digitale 
naturfagsundervisning

TILSKUDSBERETTIGEDE

De digitale 
 læremidler 
kan bruges på 
iwb, pc, mac, 
smartphones, 
iPad og Android-
tablets.

Digi-annonce.indd   2 29/07/13   00.54
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der beskæftiger to årsværk eller derover. Hvis din 
skole endnu ikke er blevet kontrolleret, kan du altså 
regne med, at den bliver det.

»Jeg har tit tænkt på, om Arbejdstilsynet mon 
ville dukke op en dag, og hvordan det så ville være. 
Pludselig stod de her, men jeg oplevede det ikke som 
kontrol. Der var en høj grad af vejledning undervejs«, 
siger arbejdsmiljørepræsentant Sune Schlickert fra 
Auning Skole på Djursland. Det er den skole, der er 
registreret med flest påbud i Arbejdstilsynets data-
base. 

Skolen fik blandt andet at vide, hvordan lofterne 
skulle være for at forbedre akustikken i 10.-klassecen-
tret, som var ved at blive bygget om, og skolen nåede 
at få indarbejdet rådene i byggeriet.

»Det lå mellem linjerne, at vi skulle få bragt loftet 
i orden, for ellers ville vi få et påbud under et senere 
besøg. Det var ikke for at dunke os i hovedet, men for 
at hjælpe os på rette spor«, siger Sune Schlickert.

Arbejdstilsynet besøger altid skoler igen, et til 
halvandet år efter at de har fået en sur smiley på 
grund af væsentlige problemer, mens tilsynet som 
udgangspunkt ikke tager ud til skoler, de næste fem 
år efter at de er blevet belønnet med en glad smiley 
for godt arbejdsmiljø. 

»Men vi kan vælge at komme på besøg, hvis der 
sker en ulykke, eller hvis nogle klager til os over ar-
bejdsmiljøet«, siger koordinerende tilsynschef  
Thomas Nygaard Christensen. 
freelance@dlf.org

Jeg har tit tænkt på, om  
Arbejdstilsynet mon ville dukke 
op en dag, og hvordan det så 
ville være. Pludselig stod de her, 
men jeg oplevede det ikke som 
kontrol. Der var en høj grad af 
vejledning undervejs.
Sune Schlickert
miljørepræsentant, Auning Skole

Læs fra side 34
• Skolen med den største røde smiley
• Her er skolerne med flest påbud
• »Det er vigtigt, at vi har Arbejdstilsynet«

MASTER I LÆREPROCESSER
– UDDANNELSE I FORNYELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I  
PÆDAGOGISK LEDELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

9940 9420 (kl. 12-15)  ·  evu@aau.dk  ·  www.evu.aau.dk

Aalborg Universitet udbyder 
forskningsbaserede og fuldt 

akkrediterede masteruddannelser 
inden for læring og ledelse

MASTER I 
LÆREPROCESSER 
En videreuddannelse for dig, der har 
undervisningserfaring, og som nu 
ønsker at styrke og forny dine pæda-
gogiske kompetencer. 

- Flere specialiseringsmuligheder  
 på 2. studieår. 

- Mulighed for enkeltfag.

Seminarerne finder sted i Aalborg. 

www.evu.aau.dk/master/mlp

MASTER I PÆDAGOGISK
LEDELSE
En videreuddannelse for dig, der  er 
leder eller arbejder med ledelse 
af skole, dagtilbud eller anden ud-
dannelsesinstitution.

Omdrejningspunktet på MPL-ud-
dannelsen er team- og medarbejder-
ledelse, institutionsudvikling, pæda-
gogisk udvikling og ledelse i for-
hold til børn/elever, forædre og 
myndigheder.

Seminarerne finder sted i Aalborg og København.

www.evu.aau.dk/master/mpl

ANSØGNINGSFRIST 1. NOVEMBER 2013
STUDIESTART FEBRUAR 2014

STIL SKARPT PÅ 
FREMTIDENS FOLKESKOLE
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K L I P  F R A  n e t t e t

Tirsdag 25. juni 2013 kl. 06:51

Kredse tilpasser sig ny arbejdstid uden aftaler

De fleste af Dlf’s kredse opgiver at indgå lokale arbejdstidsaftaler, 
selv om der ikke er noget til hinder for det i loven om lærernes arbejds-
tid. kredsene går efter at nå til enighed om fælles retningslinjer med 
kommunen. I syv kommuner arbejder lærerne i dag efter en såkaldt 
kTo-aftale. Aftalerne bygger på de samme principper, som ligger i den 
A08-aftale, som kommunerne med forårets lockout kæmpede sig ud 
af. loven om lærernes arbejdstid forhindrer ikke, at kommuner også 
fremover kan indgå kTo-aftaler, men kl fraråder det på det kraftigste.

Onsdag 27. juni 2013 kl. 07:00

Sådan bliver lockoutmilliarden brugt

Tre en halv uges lockout betød, at kommunerne sparede om-
kring 1,3 milliarder i lærerlønninger. To ud af tre kommuner 
bruger hele beløbet på skoleområdet. 15 
kommuner bruger en del af pengene til at 
fylde andre kommunale huller, mens nogle 
få kommuner endnu ikke har taget stilling. 
se, hvordan det ser ud i din kommune, på 
et interaktivt kort på folkeskolen.dk

Inklusionen er i fuld gang, men kun ti procent af lærerne føler sig fagligt rustet til opgaven, viser  
en ny undersøgelse fra ministeriet. Ministeriet bruger undersøgelsen til at generalisere om resurserne 
til inklusion.

Ministeriets evaluering:  
Lærerne er ikke klædt på  
til inklusionen

Inklusionsprocenten er steget fra 93,1 i 
2010 til 94,9 i 2013. Det viser en netop 
offentliggjort statusrapport, »kommuner-
nes omstilling til øget inklusion«, foretaget 
af Aarhus Universitet og Det nationale 
forskningscenter for Velfærd (sfI) for Mi-
nisteriet for Børn og Undervisning. Men 
samme rapport viser, at under ti procent af 
lærerne føler sig fagligt rustet til at hånd-
tere de udfordringer, der er forbundet med 
inklusionen i hverdagen.

for professor i specialpædagogik niels 
egelund, som står bag evalueringen, er det-
te rapportens vigtigste konklusion. »Der er 
brug for en opkvalificering af lærerne, både 
den enkelte lærer og resursepersonerne på 
skoler. Det er meget godt, at man giver dem 
alle sammen et kursus eller sender dem på 
lP, men i dagligdagen vil man som lærer 
stå i situationer, hvor man er magtesløs og 
har brug for faglig sparring. Det er umuligt 
at uddanne alle lærere, så der skal være 

støttepersoner med ekstra uddannelse 
tilgængelige på alle skoler, så lærerne kan 
få hjælp med det samme, når det brænder 
på«, siger han.

Ministeriet generaliserer om  
økonomien
Børne- og undervisningsministeren konklu-
derer på baggrund af rapporten, at resurser-
ne er fulgt med over i normalundervisningen. 
Men rapportens konklusion bygger kun på et 
skøn fra 12 kommuner. Tal fra en ny BDo-
rapport peger derimod på en besparelse 
også på normalområdet. 
pai@dlf.org

Torsdag 20. juni 2013 kl. 07:00 

Læs også:  
•  Ministeriet generaliserer om resurser  

til inklusion og 
•  Egelund: Der er brug for flere lærere  

i PPR
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Fredag 28. juni 2013 kl. 14:01

Dragør-elever lavede  
»dødsliste«

I forbindelse med sidste skoledag skrev 
en gruppe afgangselever en liste over 
elever og lærere, som skulle »findes og 
slås ihjel«. listerne blev fjernet, og læ-
rere og ledelse fandt eleverne bag. Men 
straffen for eleverne blev blot at give 
en undskyldning på skolen. skoleche-
fen mener nemlig, at listen ganske vist 
går over stregen, men at »drillelister« er 
almindelig kutyme på skolen.

Fredag 28. juni 2013 kl. 12:43

Svensk kommune er gået fra bund til top  
og har skabt reel inklusion

Over 20 procent  
faldt fra før starten  
på læreruddannelsen

•	 flere timer til sprog-
fagene i den nye 
folkeskolereform

•	 lærer får betinget 
fængselsdom for 
krænkelse af elever

•	 evaluering roser  
differentierede  
mødetider

•	 lærerstuderende 
scorer 12 i alle fag

•	 flot afgangsprøve  
til 9.z

•					Regeringen indgår 
aftale med fagbe-
vægelsen minus 
Bondo og foA

nye karakterkrav, optagelsessamtaler og en ny 
uddannelse har betydet, at antallet af optagne 
på læreruddannelsen er faldet med 26 procent. 
14 procent færre søgte, 20 procent af kvote 
2-ansøgerne dukkede aldrig op til de nye opta-
gelsessamtaler, og fem procent blev sorteret fra 
til samtalerne. »Vi har levet op til den politiske 
forventning om at skærpe adgangskravet til læ-
reruddannelsen«, siger rektorformand erik knud-
sen. Han satser på, at sorteringen til gengæld 
betyder, at færre falder fra. og så glæder han sig 
over at kunne lave en langt bedre uddannelse 
med dygtige og motiverede studerende. Det 
samlede karaktergennemsnit er steget fra 6,1 til 
6,7, og over halvdelen har over 7. Men hvis ud-
dannelserne skal ende med at spytte det samme 
antal lærere ud som hidtil, skal frafaldet under 
uddannelsen falde fra 37 til 15 procent.  
pai@dlf.org

Torsdag 8. august 2013 kl. 12:02

22-årige sigurd klausholt larsens karakterbevis ligner ikke 
den sædvanlige lærerstuderendes. Det nyindførte karakterkrav 
på 7 er ham i hvert fald ingen forhindring. Med 11,3 i snit stry-
ger han lige ind på Metropol på frederiksberg.

Foto: Video, Essunga

Den lille svenske kom-
mune essunga har flyttet 
sig fra den absolutte bund 
til toppen af ranglisterne 
hvad angår karakterer og 
overgang til ungdomsud-
dannelser. samtidig har de 
indført fuld inklusion. Alt 
sammen for samme bud-
get. og metoderne er så 

enkle, at alle kunne gøre 
det – det handler nemlig 
først og fremmest om en 
ændring i læreres, foræl-
dres og elevers motivation, 
fortæller professor i pæ-
dagogik, Bengt Persson, 
der har fulgt forløbet. se 
interview med ham på  
folkeskolen.dk 

Læs også:  
•  Fald i søgning til læreruddannelsen: En ny type 

studerende vil gøre entré og 
•  LL-formand: Fremtidens lærerstuderende er 

mere end fagligt ambitiøse
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Skoledage i Universe 
    - er fuld af oplevelser
Oplevelsesparken Universe har succes med et udvalg af forskellige 
undervisningsforløb i parken – alle integreret i et dagsprogram og 
tilpasset til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Skal din næste klassetur indeholde sjov og læring? 
Skal eleverne udfordres i helt anderledes rammer? 
Drømmer du om, at der er planlagt et færdigt dags-
program, som både indeholder masser af leg og fysisk 
aktivitet og lever op til Fælles Mål?
 
Så har oplevelsesparken Universe på Als gjort det 
meget nemmere for dig at klare alle de tre ting på én 
gang.
Universe er stedet hvor sjov er en videnskab. Parken 
har som formål at skabe begejstring for naturviden-
skab, teknologi og iværksætteri.

Omdrejningspunktet er parken, som man kan anskue 
som ét stort klasselokale med temaer indenfor f.eks. 
matematik, natur og teknik, fysik og kemi. 

Undervisningsforløb i særklasse
I Universe mener vi, at læring og oplevelse går hånd i 
hånd. Vores udgangspunkt er eksperimenterende og 
involverende læring med fokus på at omsætte teori til 
praksis. Alle undervisningsforløb tager udgangspunkt 
i Fælles Mål.

Annonce

Klassen kan f.eks. bygge vandraketter, blive energi- 
eller innovationsspecialister, være opfindere for en 
dag, prøve egne intelligenser af, lære om liv og død og 
meget andet.

Dagsprogrammet er fuldt tilrettelagt

For at sikre at besøget både bliver en sjov oplevelse 
og et læringsmæssigt indholdsrigt besøg, har vi
allerede planlagt et dagsprogram for klassen.

Sådan kunne et dagsprogram se ud:
10.00  - 
12.00  - 
12.30  - 
13.15  - 
14.00  - 
15.00  - 

Undervisningsforløbet er valgfrit – 
vi tilbyder 16 forskellige forløb  fordelt 
på 0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse, 7. - 10. klasse.
 

12.00 Undervisningsforløb
12.30 Frokost
13.15 Fri leg
14.00 Science Show
15.00 Særudstilling  2013 ”Speed”
16.00 Segway

1. Energispecialist forløbet; her konstruerer elev-
erne selv transportmidler, der kører på sol, vind og 
vand. Gennem denne proces oplever og lærer de om 
forskellige energityper. Vi afholder en dyst, hvor vi 
tester, hvem der har bygget det bedste bæredygtige 
køretøj? Forløbet er en god opstart til arbejdet med 
den naturvidenskabelige metode og giver eleverne 
indsigt i bæredygtighed.

2. Mads Patent - et opfinder univers udfordrer elev-
ernes evne til at tænke innovativt og problemløsende 
i en legende og inspirerende ramme. Hvem har den 
bedste idé, der kan løse et konkret problem? Hvilken 
idé er mest overbevisende?

3. Har du set indersiden af et hjerte? Eller pustet en 
lunge op? Kan knogler brænde? Liv og død undervis-
ningsforløbet i den nye facilitet Fremtidens naturfa-
glige Undervisningsfacilitet ved Universe er inspireret 
af IBSE-didaktikken danner denne undring udgangs-
punkt for gruppernes arbejde med at indhente viden, 
eksperimentere, observere og dokumentere deres 
undersøgelser.

 

Universe
Mads Patent Vej 1
6430 Nordborg
universe.dk/skoler

Book online og stil spørgsmål på 
info@universe.dk

Telefonisk booking på tlf. 7488 9500
(også uden for parkens åbningssæson)

Åbningssæson 2013/2014
Universe har i 2013 åben frem til 11. oktober. 
Skoledage i foråret 2014  ligger på udvalgte 
dage i april/maj og september/oktober.

Skoledage i Universe

Camp Universe

På udvalgte dage i perioden frem til 
11. oktober 2013 kan der bookes en 
skoledag i Universe.

Fra 1. september er det muligt at booke 
skoledage til sæsonen 2014, som 
ligger fra den 7. april - 28.maj og 
1. september - 10. oktober. 
På Skoledage er der begrænset adgang 
til de forskellige attraktioner og akti-
viteter. Til gengæld er prisen lav, og vi 
garanterer, at alle får et undervisnings-
forløb, kommer på segwaybanen og 
får set vores nye særudstilling.

universe.dk/campuniverse

også i 2014Hele klassen 
hele dagen

2500,- 

Eksempler på undervisningsforløb

Kombinér en skoledag 
med overnatninger i 
Camp Universe. 
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Skoledage i Universe 
    - er fuld af oplevelser
Oplevelsesparken Universe har succes med et udvalg af forskellige 
undervisningsforløb i parken – alle integreret i et dagsprogram og 
tilpasset til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Skal din næste klassetur indeholde sjov og læring? 
Skal eleverne udfordres i helt anderledes rammer? 
Drømmer du om, at der er planlagt et færdigt dags-
program, som både indeholder masser af leg og fysisk 
aktivitet og lever op til Fælles Mål?
 
Så har oplevelsesparken Universe på Als gjort det 
meget nemmere for dig at klare alle de tre ting på én 
gang.
Universe er stedet hvor sjov er en videnskab. Parken 
har som formål at skabe begejstring for naturviden-
skab, teknologi og iværksætteri.

Omdrejningspunktet er parken, som man kan anskue 
som ét stort klasselokale med temaer indenfor f.eks. 
matematik, natur og teknik, fysik og kemi. 

Undervisningsforløb i særklasse
I Universe mener vi, at læring og oplevelse går hånd i 
hånd. Vores udgangspunkt er eksperimenterende og 
involverende læring med fokus på at omsætte teori til 
praksis. Alle undervisningsforløb tager udgangspunkt 
i Fælles Mål.

Annonce

Klassen kan f.eks. bygge vandraketter, blive energi- 
eller innovationsspecialister, være opfindere for en 
dag, prøve egne intelligenser af, lære om liv og død og 
meget andet.

Dagsprogrammet er fuldt tilrettelagt

For at sikre at besøget både bliver en sjov oplevelse 
og et læringsmæssigt indholdsrigt besøg, har vi
allerede planlagt et dagsprogram for klassen.

Sådan kunne et dagsprogram se ud:
10.00  - 
12.00  - 
12.30  - 
13.15  - 
14.00  - 
15.00  - 

Undervisningsforløbet er valgfrit – 
vi tilbyder 16 forskellige forløb  fordelt 
på 0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse, 7. - 10. klasse.
 

12.00 Undervisningsforløb
12.30 Frokost
13.15 Fri leg
14.00 Science Show
15.00 Særudstilling  2013 ”Speed”
16.00 Segway

1. Energispecialist forløbet; her konstruerer elev-
erne selv transportmidler, der kører på sol, vind og 
vand. Gennem denne proces oplever og lærer de om 
forskellige energityper. Vi afholder en dyst, hvor vi 
tester, hvem der har bygget det bedste bæredygtige 
køretøj? Forløbet er en god opstart til arbejdet med 
den naturvidenskabelige metode og giver eleverne 
indsigt i bæredygtighed.

2. Mads Patent - et opfinder univers udfordrer elev-
ernes evne til at tænke innovativt og problemløsende 
i en legende og inspirerende ramme. Hvem har den 
bedste idé, der kan løse et konkret problem? Hvilken 
idé er mest overbevisende?

3. Har du set indersiden af et hjerte? Eller pustet en 
lunge op? Kan knogler brænde? Liv og død undervis-
ningsforløbet i den nye facilitet Fremtidens naturfa-
glige Undervisningsfacilitet ved Universe er inspireret 
af IBSE-didaktikken danner denne undring udgangs-
punkt for gruppernes arbejde med at indhente viden, 
eksperimentere, observere og dokumentere deres 
undersøgelser.

 

Universe
Mads Patent Vej 1
6430 Nordborg
universe.dk/skoler

Book online og stil spørgsmål på 
info@universe.dk

Telefonisk booking på tlf. 7488 9500
(også uden for parkens åbningssæson)

Åbningssæson 2013/2014
Universe har i 2013 åben frem til 11. oktober. 
Skoledage i foråret 2014  ligger på udvalgte 
dage i april/maj og september/oktober.

Skoledage i Universe

Camp Universe

På udvalgte dage i perioden frem til 
11. oktober 2013 kan der bookes en 
skoledag i Universe.

Fra 1. september er det muligt at booke 
skoledage til sæsonen 2014, som 
ligger fra den 7. april - 28.maj og 
1. september - 10. oktober. 
På Skoledage er der begrænset adgang 
til de forskellige attraktioner og akti-
viteter. Til gengæld er prisen lav, og vi 
garanterer, at alle får et undervisnings-
forløb, kommer på segwaybanen og 
får set vores nye særudstilling.

universe.dk/campuniverse

også i 2014Hele klassen 
hele dagen

2500,- 

Eksempler på undervisningsforløb

Kombinér en skoledag 
med overnatninger i 
Camp Universe. 
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Portræt af en ildsjæl.  
Læsekonsulent Lotte Østerga-
ard står bag Lemvig Kommunes 
forebyggelsesplan i matematik, 
fordi de sårbare børn skal hjælpes 
hurtigt – helst fra 1. klasse. I det 
lille samfund er der kort fra tanke 
til handling. 

Altid på vej, aldrig færdig – kunne være Lotte 
Østergaards motto. Sådan arbejder hun, og 
sådan kan hun lide det. 

Læsekonsulenten i Lemvig brænder for de 
bøvlede børn – især dem i matematikvanske-
ligheder. Læsning er også vigtigt, men der er 
sat så meget i gang allerede, det har haft for-
skernes bevågenhed længe, og lærerne ved, 
hvordan man går til arbejdet med at få børn 
til at lære at læse. Men på matematikområdet 
er der stadig mange udviklingsmuligheder. 

»I matematik er vi på forkanten af bølgen, 
så selv her i lille Lemvig kan vi gøre noget. 
Det er spændende. Børn i matematikvan-
skeligheder er mine hjertebørn, og vi skal 
have fat i dem tidligt. Helst i 1. klasse, for når 
man har vanskeligheder i matematikken, er 
der tale om grundlæggende vanskeligheder. 
Børnene er sårbare, og tingene bider let sig 
selv i halen. De får flere huller, bliver bange 
for matematik, og de risikerer at blokere over 
for faget. Derfor skal de have hjælp tidligt. Jeg 
tror, vi kan forebygge os ud af mange mate-
matikvanskeligheder«, siger Lotte Østergaard.

Derfor har hun været tovholder for den 
forebyggelsesplan i matematik, som Lemvig 
Kommune præsenterede 6. juni sammen med 
kommunens matematikportal. Læsekonsulen-
ten har haft ansvaret for arbejdet med fore-
byggelsesplanen, der er udarbejdet sammen 
med tre lærere og en pædagog. 

Man får lov til noget i Lemvig, understre-
ger hun. 

»Vi kan dét, vi selv kan, med de kompe-
tencer og de penge vi har. Vores force er, at vi 
lettere kan gå i gang«.

Blev klogere af pilotprojekt
På Harboøre Skole gik en gruppe lærere 
i 2010 i gang med et pilotprojekt i tidlig 
matematikindsats sammen med læsekonsu-
lenten. En gruppe elever i indskolingen blev 
testet og fik ekstra matematiktimer. Det hjalp 
eleverne, og resultatet holdt også året efter. 
Både elever, lærere og læsekonsulent blev 
klogere.

Systematisk arbejdede lærerne med ele-
verne om tallene, regneforståelse, spil og reg-

TeksT Helle lauritsen      

foTo lars Horn

brænder 
for de  

bøvlede 
børn

Lotte  
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Jobbet på PPR bliver al-
drig rutinepræget. Lotte 
Østergaard kan lide at 
være på gyngende grund 
– for det er jo dér, tingene 
sker.
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nehistorier, og så havde de hjemmearbejde, 
for eksempel med vendespil med kortene fra 
70-100. Arbejdet blev dokumenteret under-
vejs. 

»Nogle steder kan man måske give 70 
timer ekstra til tidlig matematikindsats. Det 
kan vi ikke i Lemvig, men vi gjorde dét, vi 
kunne. Vi gav elever i matematikvanskelighe-
der ekstra timer, og lærerne begyndte at gøre 
nogle ting anderledes i undervisningen. De 
var meget strukturerede, og det betød, at de 
fik overskud til at se det enkelte barn på en 
anden måde. Dét forløb har jeg lært utroligt 
meget af. At høre deres refleksioner under-
vejs«, fortæller Lotte Østergaard.

Hun holder af at strukturere. For når der 
er struktur, bliver der ro til at se sammen-
hænge, og så kan man lettere løse problemer. 
For eksempel i åben rådgivning, hvor foræl-
dre og børn kan komme og stille spørgsmål til 
konsulenten i Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning (PPR). Eller i it-klassen, hvor hun blandt 
andet hjælper ordblinde elever med at bruge 
deres it-rygsæk bedst muligt.

Redaktør af bladet »Matematik« Lene Chri-
stensen kender godt Lotte Østergaard. Hun 
har skrevet flere artikler i bladet og har holdt 
foredrag på Matematiklærerforeningens som-
merkursus.

»Lotte er fremsynet og en dynamisk fore-
dragsholder med et godt budskab. Det er 
så vigtigt, at hun stiller fokuspunkter op og 
fortæller om de forskellige årsager, der kan 
være til børns matematikvanskeligheder, og 
hvad man kan gøre for at hjælpe børnene. 
Det er noget, der virker, men det er også 
noget, der koster. Og det har de så besluttet, 
at de vil i Lemvig. Jeg er sikker på, at hun vil 
kunne løfte budskabet videre ud til andre 

lokalpolitikere og skolebestyrelser«, siger 
Lene Christensen.

i lysegul Fiat gennem byen
Læsekonsulenten kendes af mange. Når hun 
kommer kørende i sin lille gule Fiat Panda 
med lysegult indtræk og en pandabjørn i plys 
i bagruden, så bliver hun let genkendt og 
vinket til. Også i dag, hvor turen går gennem 
Lemvig og til Ramme Skole. 

På skolen mødes Lotte Østergaard med 
Martins forældre, skoleleder og tre lærere. 

Det er hende, der lægger ud. Mødet er en 
tilbagemelding på de test, hun har foretaget 
med Martin i 1. klasse. Hun fortæller, at han 
er meget vellidt på skolen. Han er godt bega-
vet og i mere ro nu, end han har været.

»Det vigtigste, når noget bøvler for et 
barn, er, at der er nogen, der holder af det. 
Og vi synes heldigvis alle, at Martin er en dej-
lig dreng«.

Lærerne bekræfter og uddyber med små 
historier. Lotte forklarer, at Martin har svært 
ved at få automatiseret sin viden. Han har en 
god sprogforståelse, men han har svært ved 
at finde ordene, og lydene volder ham proble-
mer. Derfor skal de voksne hjælpe ham med 
at finde ordene, når han leder, og han skal 
have hjælp til at få dem ind på rygraden. 

»For mig var det svært at lære at cykle og 
lære at køre bil. Netop at få det automatiseret, 
men jeg har lært det. Det volder mig ikke pro-
blemer i dag, og Martin kan også lære det«.

Lotte Østergaard uddyber med, at man 
kan tale om, at man har biblioteker i hjer-
nen, men at nogle af dem kan være lukkede. 
Derfor skal han have hjælp, når han leder 
efter ord. For han er på overarbejde. Hun får 
fortalt, at han kan være i risiko for at udvikle 

ordblindhed, men siger til forældrene, at de 
ikke skal være bekymrede. Der findes mange 
gode hjælpemidler i dag, og man må bruge 
computeren hele vejen i undervisningen.

sammen kan vi gøre en forskel
Det bliver Lotte, der taler meget på mødet, 
fordi det er en tilbagemelding, og fordi hun 
skal introducere iPad’ens muligheder for 
forældre og lærere. Hendes forslag er nemlig, 
at Martin får en iPad. Han er for lille til en it-
rygsæk, men en iPad tror lærere og forældre 
vil være lettere for Martin at betjene. 

Hun har det lidt skidt med at have talt så 
meget. Skolelederen driller hende, og det er 
okay, men hun kan bedst lide procesmøder. 

»Jeg kan godt lide dér, hvor vi tilsammen 
kan gøre en forskel for nogle børn. Dér bliver 
det rigtig sjovt. Her bliver jeg meget fagkonsu-
lenten. Jeg kan bedre lide, når vi sidder med 
nogle forskellige brikker, stiller nogle spørgs-
mål, og så sker der noget. Sammen kan vi 
samle et puslespil. Proces er det sjoveste«.

Egentlig er hun uddannet cand.silv. – det 
vil sige kandidat i skovbrugsvidenskab fra 
Københavns Universitet. Måske mest fordi 
hendes far mente, at hun skulle være lærer. 
Som ung sad hun hjemme i Tullebølle på 
Langeland sammen med sin far og papirerne 
til lærerseminariet – men lærer var bare det 
eneste, hun ikke skulle være. Hun ville altså 
ikke være lærer, bare fordi hendes far ikke var 
blevet det. Derfor blev det cand.silv. i 1997. 

I 2002 sluttede hun sin meritlæreruddan-
nelse fra Aalborg Seminarium. Og året efter 
havde hun også taget linjefag i dansk.

I alt har hun undervist i syv år som vikar, 
privatlærer, i folkeskolen og som viceforstan-
der på en efterskole for ordblinde. 
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Man får lov til noget i leMvig. vi kan 
dét, vi selv kan, Med de koMpetencer  
og de penge vi har. vores force er,  
at vi lettere kan gå i gang.
lotte Østergaard 
læsekonsulent

»Jeg kan lide at undervise. Jeg tror også, 
at jeg har lærersjælen. Min uddannelse som 
forstkandidat er målrettet mod forvaltning. 
Men uddannelsen betyder, at man kan sætte 
sig ind i et vidensområde, kan forvalte og 
implementere. Det skal man også som læse-
konsulent på PPR«.

Lotte Østergaard bor med sin familie 
på kanten af Klosterheden syd for Lemvig. 
Hendes mand er også uddannet cand.silv. 
Familien har får og en hest på den syv hektar 
store grund. Og i baghaven er der bævere. De 
diskuterer jævnligt, hvilke træer der skal fæl-
des dér i baghaven, men det er altid bæverne, 
der vinder.  

Vi skal også passe på de voksne
Hendes niche er børn i matematikvanskelig-
heder. Men de bøvlede børn har hun brændt 
for, siden hun mødte dem i jobbet på Tøm-
merby/Lild Skole. 

»I mit arbejde handler det om at passe 
godt på nogle børn, forældre og lærere. Børn 
med svære problemstillinger skal hjælpes, 
men vi skal huske, at det kan være rigtig 
svært at være voksen også. Forældrene er 
pressede, og det er ikke let at være lærer i en 
klasse med to inkluderede elever og fire, der 
sidder under bordet«.

På PPR er hun den person, der ser færrest 
børn. Men en gang imellem skal hun altså ud 
at møde nogle børn. Hendes grundholdning 
er også, at man skal huske at spørge dem, det 
handler om, hvordan de oplever hverdagen.

Sådan er det også denne dag på Ramme 
Skole. Lærere og forældre byder ind med 
eksempler om, hvordan Martin arbejder, hvor 
han har sine styrker og svagheder – og hvor 
man kan hjælpe ham. En konklusion bliver, at 
drengen skal have automatiseret sin brug af 
bogstaverne. Dertil kan man bruge alfabetets 
bogstaver i lamineret form, så han også kan 
træne derhjemme. En lærer tilbyder at pro-
ducere laminerede bogstaver.

»Jeg vil rigtig gerne have jer begge med i 
fem minutters træning af bogstaver hver dag. 
Dér må I gerne presse ham, men så heller 
ikke mere«, siger Lotte til forældrene.

Tallene må vente, til bogstaverne står faste 
og klare i Martins hoved.

»Fik vi rundet det ordentligt af? Fik I det, 
I gerne ville?« spørger hun, da mødet slutter, 
og skolen får overdraget den iPad, som Mar-
tin skal have henne på skolen. Hjemme har 
han én.

Skoleleder Ellen Herping fortæller, at de 
har stor glæde af Lotte som læsekonsulent.

»Vi kan lige ringe og spørge om noget, og 
hun kommer hurtigst muligt. Hun er meget 
faglig, så vi skal sørge for, at forældrene for-
står det hele, men hun er en fantastisk læse-
konsulent«, siger Ellen Herping.

Man skal stå på tæer
Det var et langt møde med fem kvarters tale. 
Den gule Fiat ruller tilbage mod PPR. Et nyt 
møde er aftalt til opfølgning med Martins 
forældre og lærere.

Fotografen vil gerne fotografere Lotte 
foran nogle bøgetræer. Bøgene står så flot for 
tiden, og så vil de stå godt til hendes cerise-
farvede trøje og strømper. Han husker nogle 
bøgetræer ved Museet for Religiøs Kunst i 
udkantet af Lemvig. Lotte mener, at jorden 
er for sandet til bøg, men vi tager af sted. 
Bøgene er der, konstaterer hun. Det er bare 
hjemme på Klosterheden, at jorden er for 
sandet. Det ligger nemlig på den anden side 
af istidsranden.

Det piner hende, at hun talte så meget 
ved mødet. Skolelederen drillede hende også 
bagefter. Procesmøder er altså bedre, hævder 
Lotte Østergaard.

»Det positive ved mit arbejde er, at jeg får 
lov til at have kontakt med så mange dygtige 
lærere. Jeg bliver lidt klogere hver gang. At 
høre alle deres overvejelser om det, der også 
interesserer mig. Og så er jeg den, der får lov 
til at bringe det videre. Det bliver aldrig ruti-
nepræget arbejde«.

At opleve noget nyt, skabe noget, at undgå 
rutinen – er vigtigt. Hun føler sig privilegeret 
og holder af at være på gyngende grund. Det 
er jo dér, tingene sker, selv om det også kan 
være frustrerende. Ligesom hun mener, at 
børn lærer bedst, når de skal stå på tæer, så 
lærer hun også bedst, når hun skal anstrenge 
sig. 
hl@dlf.org

Martin er ikke drengens rigtige navn.

På www.lemvigskoler.dk findes Lemvig  
Kommunes forebyggelsesplan for matematik.

Lotte Østergaard er læsekonsulent på Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) i Lemvig. Oprindeligt 
er hun uddannet forstkandidat, men hun er også ud-
dannet lærer og har undervist i syv år, før hun blev 
læsekonsulent. 

om lotte og PPr
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Om et par uger starter nye studerende på en ny læreruddannelse. Den ny  
uddannelse sætter de studerende i stand til at bruge evidensbaserede metoder  

i deres praksis til gavn for elevernes læring. 

Den nye læreruddannelse  
skal styrke lærerens  

professionelle dømmekraft

Vær beredt! er et spejdermotto. Men det 
kunne lige så godt være et motto for en vagt-
læge på en skadestue, hvor lægen i situationen 
forholder sig til de skadede personer, der bli-
ver bragt ind. Spørgsmålet er, om mottoet også 
gælder for lærere?  Er det vigtigt, at læreren 
kan reagere hensigtsmæssigt på de begivenhe-
der, der opstår i klasseværelset? Ja, men ikke 
kun. I hvert fald fører sammenligningen af en 
lærer med en vagtlæge for vidt, hvis den fører 
til den konklusion, at lærerens autonomi til at 
udøve professionel dømmekraft suspenderer 
behovet, ja, selve muligheden for overhovedet 
at planlægge undervisning. 

Ethvert møde mellem lærer 
og elever er ikke, som det ofte 
hævdes, unikt og situations-
bestemt. Mødet mellem lærere 
og elever indgår – almindeligvis 
– i nærmere tilrettelagte under-
visningsforløb, hvis formål er 
over tid at skabe fremgang i de 
enkelte elevers læring. 

Faktisk kan man sige, at de studerende, 
som starter på den nye læreruddannelse, 

netop skal blive bedre til at styrke elevernes 
læringsudbytte. 

I hvert fald er det et krav, at den nye læ-
reruddannelse hviler på den nyeste evidens-
baserede viden om, hvad der virker i folke-
skolen. Og med »hvad der virker« henvises 
der til, om eleverne opnår gode resultater 
i forhold til de mål, der er sat for deres 
læring. Kravet er ikke nyt. Det har været en 
politisk målsætning de seneste 20 år. 

Prøv den tredje vej
Det tydeligere fokus på elevudbytte har øget 
interessen for den uddannelsesforskning, 
der beskæftiger sig med at finde evidens-
baserede svar på, hvad der styrker lære-
rens praksis. Tilhængere af denne »what 
works«-tilgang kaldes evidensoptimister, 
mens modstanderne kaldes evidensskepti-
kere. Optimisterne mener, at forskningen 
skal levere viden, som dikterer, hvordan 
læreren skal undervise. Skeptikerne mener, 
at den evidensbaserede viden tilsidesætter 
lærerens professionelle dømmekraft.  

Vi mener, at der er en tredje vej. Nemlig 
den, hvor læreres professionelle dømme-
kraft kvalificeres gennem forskningsbaseret 
viden og brug af forskningsbaseret under-
visningskompetence. Det er selvfølgelig ikke 
nok at vide, hvad der virker. En lærer må 
også vurdere, om og hvornår det er pas-
sende at anvende det, der virker. Men det 
er kun muligt, hvis læreren har kendskab 
til, hvad der virker.

Skeptikerne mener ikke, at forskningsba-
seret viden og kompetence gavner lærerens 
professionelle dømmekraft: Undervisning 

baseret på forskningsmæssig evidens gør 
læreren til en instrumentalist bundet til 
brug af bestemte teknikker. Dømmekraft, 
mener de, er en personlig kvalitet, der for-
dærves af viden, indsigt og kompetencer.  
Dømmekraft er en kvalitet, der udvikler 
sig med alder og erfaring og ved at studere 
erfarne lærere. 

Læreren skal holde sig opdateret
Vi er enige med skeptikerne i, at lærere 
selvfølgelig skal udøve professionel døm-
mekraft, men uenige i, at forskningsbaseret 
viden og kompetence står i vejen herfor. Vi 
foreslår modsætningen opløst ved at skelne 
mellem forskningsbaseret og forsknings-
informeret pædagogisk praksis og slår til 
lyd for forskningsinformeret professionel 
dømmekraft. Det har to konsekvenser: For 
det første må uddannelsesforskningen i 
langt højere grad, end det er tilfældet i dag, 
levere overbevisende viden og anbefalinger 
om, hvad der kan forbedre undervisningen. 
For det andet at lærere i deres profes-
sionelle vurderinger og beslutninger om 
undervisningspraksis lader sig informere 
– ikke diktere – af uddannelsesforskningens 
resultater. 

Sagt på anden vis: Skepti-
kerne går ind for en personlig, 
erfaringsbaseret dømmekraft, 
optimisterne går ind for ren 
evidensbaseret undervisning 
uden behov for dømmekraft, 
mens vi slår til lyd for forsk-
ningsinformeret professionel 
dømmekraft.  

KrOniK
professor Jens rasmussen,
InstItut for uddannelse  
og  pædagogIk (dpu),  
aarhus unIversItet,  

og 

lektor Claus holm,  
InstItut for uddannelse  
og pædagogIk (dpu),  
aarhus unIversItet
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Illustration: m
ai-Britt Bernt Jensen

Det betyder, at vi forventer det samme af 
en lærer som af en læge, nemlig at han holder 
sig opdateret med relevant forskning uden at 
tilsidesætte sin dømmekraft.

Vær forberedt
For læreruddannelsen får det (mindst) tre 
konsekvenser. Kommende lærere må være 
velinformerede om, hvad den nyeste evi-
densbaserede viden anbefaler i forhold til at 
skabe fremgang i elevernes læring. Lærere 
skal kunne planlægge undervisning ud fra, 
hvad forskningen anbefaler med henblik på at 
styrke elevernes udbytte. Lærere skal kunne 
vurdere, om og hvordan evidensbaserede 
metoder med rimelighed kan bruges i den 
konkrete undervisningssituation. 

Der er forskningsmæssig evidens for at 
hævde, at elever opnår bedre udbytte hos læ-
rere, der er informeret om og gør brug af vi-
den om, »hvad der virker«. Elevernes lærings-
udbytte bliver større, end hvis læreren alene 
improviserer sig frem og lader alt afhænge af 
situation, personlige erfaringer og præferen-
cer. Det betyder, at det nye krav om evidens i 
læreruddannelsen gør den traditionelle dan-
ske værdibasering og personliggørelse af pæ-
dagogisk praksis utilstrækkelig. Den hjælper 
ikke læreren med at træffe beslutninger om 
for eksempel undervisningsdifferentiering, 
klasserumsledelse og feedback. For lærere er 
det ikke tilstrækkeligt at være beredte; vær 
forberedt, må mottoet lyde. 
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Karsten Bräuner:
»Som folkeskolelærer undrer jeg 
mig over det ensidigt flatterende 
60-årsportræt, Politiken teg-
nede af KL-formand Erik Nielsen 
den 17. juli.
Og jeg står helt uforstående over 
for, at avisen uden nogen kritisk 
perspektivering lader finansmi-
nister Bjarne Corydon skamrose 
sin makker i KL’s lockout af læ-
rerne som ’en bundsolid og tro-
værdig politiker … som ikke går 
efter polemik, men løsninger’.
Sådan kender jeg ikke Erik Niel-
sen.
For mig er han KL-formanden, 
der fabrikerede ukorrekte oplys-
ninger om lærernes arbejdstid og 
på grundlag af disse orkestrerede 
en løgnagtig og perfid smæ-
dekampagne uden fortilfælde i 
dansk politiks historie.
Og han er manden, der i Dead-
line, voldsomt presset af stu-
dievært Martin Krasnik, patetisk 
fastholdt, at løgnene var fakta«.

}Klip fra indlægget »Politisk 
gangster«

Svar fra Kristian Wendelboe:
… »Retorikken i debatterne på 
folkeskolen.dk kan indimellem 
overraske, når man tænker på, 
at de fleste af skribenterne til 
daglig er skolelærere. Men et så 
infantilt personangreb, som det 
Karsten Bräuner her demon-
strerer, er da alligevel noget. Jeg 
tænker, at selv Karsten Bräuner 
må have hørt om, at de tal, der 
var fremme i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne, 
stammer fra et partnerskab med 
35 kommuner og deltagelse af 
450 skoler i 2011 og 2012, hvor 
den faktiske arbejdstid for de 
omfattede lærere blev kortlagt. 
Tal, som Danmarks Lærerfor-
ening i øvrigt mig bekendt ikke 
har anfægtet« …

Ledelse i ny tid

Årets Sorø-møde er slut, og deltagerne er ta-
get hver til sit. Men alle ved nu, at der venter 
et enormt ledelsesarbejde for at få forligspar-
tiernes folkeskolereform til at blive en succes! 

Man må håbe, at de mange ledere, der 
nu skal til at forberede sig på næste skoleårs 
mange forandringer, husker et »klogt citat«, 
som Agi Csonka fra Danmarks Evalueringsin-
stitut kaldte det på Twitter fra Sorø: »Foran-
dringsledelse handler også om, hvad vi skal 
bevare!«

Yderligere skal de tage med, at ledelse 
handler om medledelse – at lede i samarbejde 
med de lærere, der hver dag står i skolens 
lokaler og skal have undervisningen til at 
fungere og give et større fagligt udbytte for 
eleverne, som er reformens mål. Et mål, der 
skal nås samtidig med indførelsen af nye 
arbejdsforhold, en stadig stigende inklusion 
– flere steder uden medfølgende finansiering 
– og pres på det kommunale budget!

Et mål, der også bliver sværere at nå, hvis 
lederne ikke også tager ved lære af nogle af 
sommerens avisoverskrifter: 

Man må forvente, at chefer og skoleledere 
naturligvis, både officielt og internt, omtaler 
lærerne – og andre medarbejdergrupper – 
med respekt for deres arbejde, hvis man øn-
sker en optimal indsats fra dem. 

Man må også forvente, at lederne tænker 
på indhold, kvalitet og arbejdsmiljø for at 
styrke elevernes udbytte og ikke tænker på 
eventuel lønbonus for at have forøget lærer-
nes undervisningstimetal (dog heldigvis ikke 
et forslag på skoleområdet endnu!). 

God og tydelig pædagogisk ledelse vil også 
give muligheder for, at antallet af ansøgere til 
læreruddannelsen kan stige i de kommende 

år – så uddannelsen kan tiltrække dygtige og 
engagerede unge.

Nu begynder et skoleår, hvor vi skal tage 
afsked med en arbejdstidsaftale, som rigtig 
mange lærere, skoleledere og forvaltninger har 
haft gode erfaringer med, og hvor faglighed og 
trivsel gav eleverne et stort udbytte af under-
visningen takket være lærernes professionelle 
indsats, som aftalerne gav muligheder for! 

Ferien er slut, og sommeren går på hæld. 
Men vejret har været fantastisk, og vi har alle 
forhåbentlig fået nogle gode vitaminer fra 
solen, så vi har noget at stå imod med, når 
gråvejr og kulde kommer snigende. Vi skal 
bruge vitaminerne til fortsat at få skabt nogle 
ordentlige arbejds- og undervisningsforhold 
for lærere og elever fremover. Vi ved, at der 
er mange gode ledere, nu skal alle med. Men 
det kræver en stor indsats fra ledelsessiden – 
både på skolen og i kommunen. 

 God og tydelig 
pædagogisk ledelse 
vil også give mulig-
heder for, at antal-
let af ansøgere til 
læreruddannelsen 
kan stige i de kom-
mende år – så ud-
dannelsen kan til-
trække dygtige og 
engagerede unge.

DLF mener
BJøRN HaNSEN,  
FORMaND FOR DLF’s SKOLE-  
Og uDDaNNELSESPOLiTiSKE uDvaLg 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
for-beholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 15 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 28. august klokken 9.00.

Søren Hansen, pensioneret overlærer, Tokkerup

om »Matematik  
– i konstant udvikling«
Det er det spændende ved matematik, at 
der er en historie, som har udviklet sig fra 
forskellige oldgamle talsystemer som 60-tal, 
20-tal, 12-tal og 2-tal og endelig 10-talssyste-
met, som passer som hånd i handske med det 
et par århundreder gamle metersystem. Det 
kan kun undre, at veludviklede lande endnu 
ikke har overgivet sig til metersystemet, når 
de alligevel bruger 10-talssystemet.

Når jeg skriver dette, skyldes det Mo-
hammad Nassers fortælling om enhedernes 
uoverskuelighed (Lærer til lærer, Folkeskolen 
nummer 12, side 27, redaktionen).

Jeg vil ikke skrive en ny lærebog, men hen-
vise til Agnete Bundgaards matematiksystem, 
som jeg benyttede i de spændende udvik-
lingsår med »Den nye matematik«. Hendes 
bøger henvender sig til begynderklasserne, 
hvor antal og talnavne skal læres. Det gøres 
med kuglerammer for 10-talssystemet, men 
man kan let skifte til andre talsystemer.

Hun opererer med »talhuset«, hvor hver 

plads har sin betydning. Fyld enere op til 10, 
så får du en »deka«. Fyldes hele rammen op, 
får du en »hekto«. Herefter læres pladsernes 
navne i talsystemet. Senere kan der sættes 
måleenheder på, men det er jo samme sy-
stem uafhængig af enhederne.

Når tallet tages ud af talhuset, er det 
kommaet, som angiver enhedens størrelse. 
Flyttes kommaet en plads til venstre, vokser 
enheden med 10. Talværdien er naturligvis 
den samme. Hvis du derimod ønsker at gange 
med 10, så flytter tallene en plads til venstre. 
Kommaet bliver stående. Værdien bliver 10 
gange så stor. Tilsvarende ved division.

I det, som jeg her beskriver, arbejdes med 
begyndermatematik, og hvis man bruger 
Agnete Bundgaards princip, vil der slet ikke 
blive problemer med omsætninger i senere 
klasser. Hvis det skulle ske for en elev, er det 
nok ikke de omtalte højere uddannelsesinsti-
tutioner, som denne elev skulle søge.

Udvikling er altid godt, men husk basis.

Deltag i netdebatten 

Lena Dyreborg: 
»Når alle skal være perfekte – lige så lækre som modellerne i bladene, lige så succesfulde som vennerne på 
Facebook – så tabuiseres det, at livet af og til gør ondt. Der behøver ikke at være virkelig svære sociale be-
givenheder som grund til selvskadende adfærd. almindeligt dumme forældre, en prut slået for højt i klassen, 
en kæreste, der har forladt én – sådanne dagligdagsproblemer kan sagtens føles så skamfulde, at man ikke 
kan rumme dem. Derfor er det afgørende for selvskadende børn og unge, uanset hvilken selvskadestrategi 
de vælger, at de møder en lærer eller en anden voksen, der kan rumme grimme konkrete udtryk for skam over 
ikke at være perfekt. Og som ved, at det uperfekte allerede er perfekt«.

}Klip fra indlægget »Perfektionskrav er farlige«

Den ny læreruddannelse – vil den virke?
 Læs professor Jens Rasmussens blogindlæg på folkeskolen.dk

UNDERSTØTTELSER

Medlemmer af LB Foreningen 
(Lærerstandens Brandforsikring) 
kan inden 1. oktober ansøge om 
tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1.  Ældre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske sær-
lige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, 
forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstæn-
digheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske særlige 
omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB Foreningen, 
Farvergade 17, 1463 København K, 
telefon 3395 7584 eller e-mail:  
ja@lb.dk

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen
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debatteret Klar til det nye sKoleår? 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

systeM til BoGstaVindlÆrinG, 
staVninG oG GraMMatiK

revideret 
i forhold 

til de nye 
retskrivnings-

regler

Bestil staV til det nye skoleår 

Alle STAV elevbøger og lærervejledninger er 
nyreviderede i henhold til de nyeste retskriv-
ningsregler, 2012. Prisen er uændret.

staV er et systematisk stavemateriale til 
0.-8. klasse, som opfylder kravene i Fælles 
Mål. Indeholder oplæg til både fælles under-
visning i klassen og individuelt arbejde. 

staV Whiteboard – Gratis
Alle STAV-systemets elevbøger findes i en elek-
tronisk udgave til klasseundervisningen. Den 
giver læreren mulighed for på en nem måde 
at gennemgå opgaverne i klassen. Kan down-
loades gratis til det klassetrin, man har købt 
stavehæfter til.
 

lÆs Mere 
oG Bestil 
på dpF.dK

I 70’erne, da vi i Danmark gik bort fra den 
snørklede og sammenhængende skråskrift, 
tænkte jeg, efter at jeg på psykologistudiet 
havde beskæftiget mig med og skrevet om 
skrivningens indflydelse på læseindlæringen, 
at nu kunne der nok gå 20 år, før man opda-
gede følgerne. Der gik 35 år.

Nu betragter vi med bekymring de 18-20 
procent af de unge, der har svært ved at læse 
og dermed svært ved at få en uddannelse i vort 
moderne samfund. Og efter mine erfaringer og 
studier med kendskab til forskeres resultater er 
det netop denne gruppe, der ikke kan undvære 
startarbejdet med skråskriften. Jeg vil tage et 
barn frem som eksempel, en stor dreng, der på 
grund af adfærdsvanskeligheder blev henvist til 
skolepsykologen, som var mig. Han var normalt 
begavet, men viste sig ved min undersøgelse 
at have visuelle vanskeligheder. Han lagde ikke 
mærke til de bittesmå forskelle på bogstaverne, 

men brugte sin gode forstand til at gætte sig 
frem, når han læste. Det kan klare teksterne 
de første år, men så kniber det. Han skulle fra 
starten have haft masser af opgaver i at kende 
forskel på r og n, b, d og p, n og u og flere an-
dre. Hvordan giver man den slags individuelle 
opgaver i 1. klasse? Det har man ikke mulighed 
for, når den helt anderledes skrift, skråskriften, 
er afskaffet. Og forskning viser, at har man først 
vænnet sig til en tåget opfattelse af et ord, så 
er det fremover den forestilling om ordet, man 
ser. Man ser stadigvæk ikke detaljer, hvilket kan 
forklare, hvorfor det er så svært at få resultater 
af læsetræningen i de store klasser.

Men vigtigt er det at understrege, at det er 
børnene selv, der skal arbejde med omkod-
ningen, og hvordan man ønsker at skrive som 
voksen, bliver ens egen sag.

»Læs et længere indlæg af Inger la Cour på  
folkeskolen.dk«.

Inger la Cour, cand.pæd.psych.

AfsKAffelse Af sKråsKriften  
giver Dårligere læring

NYT 
til idræts-
lærerne

Giv din idrætsundervisning et boost! 
Deltag i en af de helt nye inspirations-
dage fra Kroppen i Skolen 
den 30. oktober i Herning eller 
den 5. november i Brøndby.

Pris: 995,- (inkl. forplejning og 
materialer).

Læs mere og tilmeld dig på 
kroppeniskolen.dk

Kroppen i Skolen er et samarbejde mellem 
DGI, DIF og Dansk Skoleidræt

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

CMYK S/H

Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en  
bundsolid bank, som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste 
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din lønkonto og 0,00%  
på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag, også når du  
ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have afsluttet din uddannelse  
– og du skal samle hele din privat økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit real kreditlån, 
som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. Ændringer af eksisterende og  
evt. nye realkreditlån skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit.

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne 
kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. 

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2013. Hvis du allerede er kunde hos 
Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto
ring:  Ring til os på 3378 1930

online:  Gå på lsb.dk/dlf og vælg  
’book møde’. Så kontakter  
vi dig, så du kan få mere at  
vide om, hvad det betyder  
at få Danmarks højeste rente  
på din lønkonto. 

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

DLF_130715_5%Lån_192x118.indd   1 26/07/13   14.34
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Klar til det nye sKoleår? 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

systeM til BoGstaVindlÆrinG, 
staVninG oG GraMMatiK

revideret 
i forhold 

til de nye 
retskrivnings-

regler

Bestil staV til det nye skoleår 

Alle STAV elevbøger og lærervejledninger er 
nyreviderede i henhold til de nyeste retskriv-
ningsregler, 2012. Prisen er uændret.

staV er et systematisk stavemateriale til 
0.-8. klasse, som opfylder kravene i Fælles 
Mål. Indeholder oplæg til både fælles under-
visning i klassen og individuelt arbejde. 

staV Whiteboard – Gratis
Alle STAV-systemets elevbøger findes i en elek-
tronisk udgave til klasseundervisningen. Den 
giver læreren mulighed for på en nem måde 
at gennemgå opgaverne i klassen. Kan down-
loades gratis til det klassetrin, man har købt 
stavehæfter til.
 

lÆs Mere 
oG Bestil 
på dpF.dK
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Du passer på vores fremtid, fordi du 
udruster vores børn med viden for livet. 
Og det har du fagligt belæg for. Men 
når du virkelig gør en forskel, er det 
ikke, fordi det har stået i pensum. Det 
sker, fordi du brænder for sagen. 

Den forskel, vi gør som forsikrings-
selskab, kan heller ikke beskrives  

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Du passer på  
vores fremtid

Vi passer på dig

i en police. Det handler om holdnin-
ger og måden, vi arbejder på. 

I Lærerstandens Brandforsikring er 
du medlem. Ikke kunde. Det betyder 
for eksempel, at overskud kommer 
medlemmerne til gode. Vi bygger 
på gensidig tillid, og ingen får større 

fordele end andre. Og så ligger vores 
priser for øvrigt i den lave ende. 

At vi har valgt at passe på dem, der 
passer på andre, gør os til et ander-
ledes forsikringsselskab. Læs mere 
om hvad det betyder på lb.dk/fremtid 
eller ring 33 11 77 55.

Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk/fremtid • 33 11 77 55
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Vi klarer os bedst i Tænk Penges test om 
husforsikringer. Se lb.dk/taenkpenge

Laererstandens annonce folkeskolen 192x261.indd   1 31-07-2013   15:32:58
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debatteret

FILOSOFI i PRAKSIS
4 filosofimetoder

Ny bog til de ældste klasser

Enkel, praktisk og overskuelig. 
Nem at undervise i.

folkeskolen.dk

Mange spændende skriftlige opgaver
fx til dansk-undervisningen.

Efterskolen

En perlerække af gode etik-opgaver.
SKOLEBIBLIOTEKET på EMU

Givtigt forhold mellem oplæg og metoder.
Fyldt med gode spørgsmål og opgaver.

ungdomsskolen

Rigtig spændende og udfordrende.
Lektørudtalelse

Forlaget X
108 kr. u.moms inkl. lærermateriale

Bliv klogere på hjerner og kønsforskelle  
og få tillige et godt grin undervejs

www.schoenbergske.dk

Ann-Elisabeth Knudsen er lektor, cand.mag., har mange års undervisningserfaring som gymnasielærer og har 
siden 1996 arbejdet med neuropsykologi og hjerneforskning. Ann-Elisabeth er en meget anerkendt og efterspurgt 
foredragsholder og deltager i adskillige forskningsprojekter om børn og unge, hjerner, læring og kønsforskelle.  
For yderligere info se www.ann-e-knudsen.dk

Foto: Anne King

isbn 978-87-570-1775-5 
286 sider, illustreret 
vejl. kr. 299,95

isbn 87-570-1599-6
216 sider, illustreret
vejl. kr. 249,95

isbn 978-87-570-1668-0
250 sider, illustreret
vejl. kr. 249,95

isbn 978-87-570-1718-2
202 sider, illustreret
vejl. kr. 249,95

13.35_NNF_AnnonceFolkeskolen_03.indd   1 7/23/13   9:22 PM

Vi er nået til det endelige anti-udskillelsesforløb, hvor vi skal sige god-
dag til endnu et par stykker i det i forvejen overfyldte skolebageri.

I dag skal I lave inklusionskager – bedre kendt som skæve Pisa-brød. 
I må gerne hjælpe hinanden, men det får I hverken tid eller resur-

ser til.
I bestemmer selv form og smag. Vi bestemmer ingredienserne, 

både hvad, hvornår og hvor meget der skal tilsættes, men slå gerne 
større brød op, end I kan bage!

I kender hverken ovn, varme eller tidsangivelse, men må ud fra 
evner og erfaring tage bestik af situationen og ikke mindst udnytte den 
kendte danske synsnings-kompetence.

I skal konkurrere med verdens bedste Pisa-bagere, som har de sam-
me vilkår, dog i respekt for det enkelte lands egen kultur og tradition.

God fornøjelse og velbekomme!   

Lise Lotte og Ole Toft, pensionerede lærere, Silkeborg

 Den store bagedyst
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

På rejsen kommer du helt tæt på hver-
dagslivet i Mozambique.

I Ponta Do Ouro indkvarteres 
du på en hyggelig lodge ved en 
af Afrikas smukkeste strande.

Denne enestående rejse byder på spændende 
frivilligt arbejde, et unikt møde med den lokale 
kultur og uforglemmelige naturoplevelser i Mo-
zambique. Rejsen afsluttes med en fantastisk 
safari i Sydafrika - 17 dage.

Hovedparten af opholdet finder sted i den 
maleriske kystlandsby Ponta Do Ouro, hvor du 

som frivillig i projektet Hope blandt andet er med 
til at undervise og opføre et nyt klasselokale på 
den lokale skole. Ponta Do Ouro ligger i et frodigt 
naturreservat lige ud til Det Indiske Ocean. Her 
kan du svømme med delfiner og spotte havskild-
padder og pukkelhvaler. Opholdet byder desuden 
på en række spændende udflugter og middag i 
privat hjem, besøg hos lokal heksedoktor, mulig-
hed for afrikansk dans og så videre. 

»I Ponta Do Ouro oplever du det helt rigtige 
Afrika, og det er rørende at komme fra Danmark og 
se, hvordan projektet Hope er med til at forbedre 
vilkårene for de mange hundrede lokale børn«.

Ebba Kyed, skoleleder på Sunds Skole i Her-
ning Kommune
■  Afrejse: Den 15.-31. oktober 2013 og den 11.-

27. februar 2014. 
■  Pris: 22.900 kroner (enkeltværelsestillæg 

2.750). Lille gruppe: maksimum 14 deltagere.
■  Prisen inkluderer: København-Durban tur/

retur med Emirates, alle udflugter ifølge pro-
gram, helpension, indkvartering på hyggelig 
lodge i Ponta Do Ouro, firestjernet indkvarte-
ring i Durban og under safari, engelsktalende 
guider og frivilligkoordinatorer, bidrag til Rejse-
garantifonden.

■  Info og bestilling: Karavane Rejser, www.
karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Bo ved en af Afrikas smukkeste 
strande og giv en hånd til skole-
projektet Hope, der hjælper om-
rådets børn og unge til en bedre 
fremtid. 

FRIVILLIGT ARBEJDE  
I  NATURSKØNNE  
MOZAMBIQUE

Specialrejse med Folkeskolen: 

       Hullerikkerne fra Syvstammetræet 
        er omdrejningspunktet i fire korte  
           og letlæste historier, der kombinerer 

fiktionslæsning og faktuel viden på 
en sjov og anderledes måde. 

I bøgerne er der links og QR-koder, der giver 
mulighed for at høre de omtalte dyrs lyde og se 
små film, hvor fakta om dyr og natur formidles 
af naturvejledere fra NATURAMA i Svendborg. 

Serien er oplagt til tværfaglig undervisning mellem 
          fagene dansk og natur/teknik i indskolingen.

LÆS & OPLEV-
serien findes 
også som beriget 
e-bog til iPad. 

Bøgerne er ind-
talt af Josefine 
Ottesen og fås i 
Apples iBooks.

Download gRATIS 
opgavehæfte og 

litteraturguide på 
lærerværelset.dk

Josefine Ottesen
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– HUSK AKTIV RUNDT  
I DANMARK TIL EFTERÅRET!

EN KONKURRENCE FOR ALLE KLASSER
Tilmeld jer nu! Det bliver sjovt at være sund
Masser af lodtrækningspræmier 

Gratis t-shirt til lærere, der tilmelder deres klasser

Sidste frist for tilmelding er d. 9. september 2013

Læs mere og bestil foldere på aktivrundti.dk
Støttet af 
Nordea-fonden

Leverandør af udstyr
Tress

Arrangør
UC Syddanmark

AKTIV RUNDT  
I DANMARK
SKOLERNES SUNDHEDSUGER
23. SEP. 2013 TIL 11. OKT. 2013
Tilmelding på aktivrundti.dk
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Skoleleder Henrik Schou skilter ikke ligefrem 
med, at Auning Skole er den skole, der har 
fået flest påbud af Arbejdstilsynet – i alt 12 
styk. Men han vedkender, at skolen har 
problemer, som strækker sig fra manglende 
udsugning i fysik over en rundsav uden af-

skærmning til luft med for højt indhold af CO2 
i undervisningslokalerne.

»Vi har netop overtaget overbygningen fra 
vores naboskole og har derfor haft fokus på 
det psykiske arbejdsmiljø, og så er det fysiske 
arbejdsmiljø gledet i baggrunden«, forklarer 
Henrik Schou.

Sammen med arbejdsmiljørepræsen-
tant Sune Schlickert viser han beredvilligt 
rundt på skolen. De gør holdt på en af 
skolens gange. Dørene til samtlige klasse-

lokaler står åbne, og det summer af børne-
stemmer.

»Den store pind i påbuddene er, at vi har 
behov for mekanisk ventilation i hele butikken 
på nær nogle få lokaler. Vi drøfter løbende, 
hvad vi skal forbedre, så vi er opmærksomme 
på, at der bliver meget varmt i nogle klasselo-
kaler, når solen står på om sommeren. Det har 
vi svedt og luftet os ud af, men det er klart, at 
et ventilationsanlæg vil suge varm luft ud og 
blæse køligere luft ind«, siger Henrik Schou.

Auning Skole har stort set fået påbud på alle de områder, der typisk volder skolerne 
problemer. Arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet er i fuld gang, men stopper ikke 
her. Skolelederen vil hyre en rådgiver til at gennemgå skolen med jævne mellemrum.

TeksT HENRIK STANEK

foTo HELENE BAGGER

Skolen med den største   røde smiley
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Lærerne har ikke bemærket, at der skulle 
være noget galt med luftens kvalitet, men et 
dårligt indeklima kan resultere i gener som 
irriterede øjne, næse og svælg.

»Ingen af mine kolleger har haft proble-
mer med indeklimaet. Men det undrer os, at 
vi ikke fik påbud om at sætte solafskærmning 
op, for det synes vi selv er et problem«, siger 
Sune Schlickert.

I stedet gav Arbejdstilsynet skolen besked 
om at måle mængden af CO2, og den har vist 

to nye fysiklokaler, så da de mundtlige prøver 
var forbi, gik håndværkerne i gang med at 
rive indmaden ud af det gamle.

Arbejdstilsynet kiggede også i skabene i 
fysik og fandt flasker uden mærkater. Det dre-
jede sig om tre-fire stoffer, og det var nok til 
at udløse et påbud. 

»Det er fair nok, for better safe than sorry. 
Nu sørger vi for, at der kommer mærker på, 
hver gang vi køber nyt. Vi har også fået ryd-
det op. Vi havde kemikalier, som vi har brugt 
til en temadag engang. Vi tænkte, at det var 
godt at gemme til en anden gang, men det er 
ikke nødvendigt at have noget stående, som 

»Vi kan ikke stå her i alle 
sløjdtimer og holde øje med 
lærerne. I stedet har vi talt 
procedurerne igennem med 
dem«, fortæller skoleleder 
Henrik Schou og arbejds-
miljørepræsentant Sune 
Schlickert.

Udsugningen i fysik virker ikke altid, fordi eleverne propper 
papiraffald ned i sugerørene ved forsøgsstationerne.

Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg på Auning 
Skole lige før sommerferien sidste år. Det resulterede 
i disse påbud:

 !  Straks at forsyne rundsaven i sløjd med afskærmning.

 !  At sikre passende luftkvalitet i en række undervis-
ningslokaler og få hjælp af en autoriseret arbejds-
miljørådgiver til at løse problemet.

 !  At indrette stationære maskiner i sløjd sikkerheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. Blandt andet manglede 
der nødstop på drejebænk, høvl, båndsav og søjle-
boremaskine.

 !  At sikre tilfredsstillende akustiske forhold i sløjd.

 !  At sikre passende luftkvalitet i sløjd og bruge auto-
riseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efter-
komme påbuddet.

 !  At sikre, at ansatte og elever ikke udsættes for 
sundhedsskadelige påvirkninger af træstøv i sløjd.

 !   At sikre effektiv ventilation over komfur i kantine-
køkkenet.

 !  At etablere udsugning i hjemkundskab, så em og 
stegeos fjernes så tæt på komfuret som muligt. 
Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af 
passende temperatur.

 !  At sikre effektiv ventilation, herunder vedligeholdelse 
og eftersyn, i fysik/kemi.

 !  At udstyre ventilationsanlægget i fysik/kemi med en 
kontrolanordning.

 !  At udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for stof-
fer i fysik/kemi og for andre stoffer med faremærk-
ning, der anvendes på skolen.

 !  At bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå 
med at løse og forebygge de problemer, der er givet 
påbud om, indtil alle påbud er efterkommet.

 !  Derudover fik skolen vejledning om håndtering og 
forebyggelse af vold, trusler og krænkende, kon-
fliktsøgende adfærd fra børn og i at gøre loftet 
lydabsorberende i forbindelse med ombygningen af 
10.-klassecentret.

Påbud til  
Auning Skole

sig at være for stor. Firmaet bag målingerne 
foreslår, at skolen etablerer et ventilations-
anlæg, som er projekteret til 6,5 millioner 
kroner. Penge, som politikerne i Norddjurs 
Kommune er i gang med at finde.

Henrik Schou håber, at anlægget er klar 
til brug til næste forår, men så længe mener 
Arbejdstilsynet ikke, at lærerne skal vente på 
frisk luft. Derfor har skolen måttet udarbejde 
en nødplan, som betyder, at dørene ind til 
klasseværelserne skal stå åbne i timerne, og 
at alle elever skal ud i samtlige frikvarterer, så 
der kan luftes ud.

»Det er en udfordring for det psykiske ar-
bejdsmiljø at få de store elever ud. De har alle 
mulige undskyldninger, så vi har måttet sætte 
ekstra gårdvagter på til at holde øje med, at 
de ikke bruger gangene og kantinen som var-
mestue«, siger Sune Schlickert.

Henrik Schou synes, dialogen med Ar-
bejdstilsynet har været god, men lige her me-
ner han, at der er tale om en overreaktion.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal løse pro-
blemet, men i stedet for at presse en nødplan 
igennem kunne Arbejdstilsynet have ladet os 
lufte ud på normal vis, indtil ventilationen er 
sat op«.

Elever propper udsugning til
Arbejdstilsynet har set mere beredvilligt på 
fysiklokalet, selv om udsugningen ikke altid 
virker.

»Eleverne propper papiraffald ned i su-
gerørene ved forsøgsstationerne. Det er det 
evige problem«, siger Sune Schlickert, der 
selv er fysiklærer.

»Vi taler om sikkerhed og gode laboratorie-
vaner med eleverne, for det kræver disciplin 
at være i et fysiklokale. Men vi kan ikke se, 
hvad der sker bag vores ryg, når vi hjælper 
med at få et forsøg til at virke«.

Arbejdstilsynet lod skolen køre videre 
med udsugningen i det seneste skoleår, fordi 
skolen i forvejen havde besluttet at indrette 

Skolen med den største   røde smiley
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Øjebliksbillede fra 3. juni 2013
Det kan tage tid at komme af med en sur smiley. Røde og gule smileyer vises på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 
seks måneder - også selv om skolen har løst problemerne. Men det kan også skyldes, at problemerne fortsætter. 
Rekord på listen har Nordbyskolen i Nykøbing F. som har haft en rød smiley siden 28. juli 2007.

Research: Kåre Kildall Rysgaard og Henrik Stanek 
Grafik: Peter Yde Jensen
Kilde: Arbejdstilsynets smileystatus pr. 3. juni 2013.

Østskolen, afdeling Hylleholt, 
Fakse Ladeplads:
Fugt og skimmelsvamp, mange 
arbejdsmiljøproblemer, nerveska-
dende og kræf tfremkaldende 
belastninger med mere.

Assentoftskolen, Randes: 
Luftkvalitet, luftvejsbelastninger, 
støj, fugt og skimmelsvamp, 
mange arbejdsmiljøproblemer.

Kulsbjerg Skole, afdeling 
Vintersbølle, Vordingborg: 
Mange arbejdsmiljøproblemer, 
maskiner og trykbærende udstyr, fugt 
og skimmelsvamp, luf tkvalitet.

Agedrup Skole, Odense:
Unødig støj, luftkvalitet med mere.

Tønder Grundskole:
Kræf tfremkaldende belastninger, 
luf tvejsbelastninger, maskiner og 
trykbærende udstyr.

Skolen på Nyelandsvej, 
Frederiksberg: 
Støj, luftkvalitet, luftvejsbelastnin-
ger, luftkvalitet, fald til lavere niveau.

Skagen Skole:
Flere påbud om støj, fald/snublen.

Husum Skole, Brønshøj: 
Varme, kulde og træk, arbejds-
pladsvurdering, brugsanvisninger 
om kemi og maskiner.

Hans Rømer Skolen, afdeling 
Aaker, Aakirkeby:
Støj, luf tvejsbelastninger, 
brugsanvisninger om kemi 
og maskiner, maskiner og 
trykbærende udstyr.

Herstedøster Skole, 
Albertslund: 
Støj, flere påbud om  
luftvejsbelastninger.

Hedegårdsskolen, Ballerup: 
Flere påbud om maskiner og 
trykbærende udstyr.

Harboøre Skole:
Luf tvejsbelastninger, varme, kulde 
og træk, fugt og skimmelsvamp.

Rød smiley
Skolen har fået forbud mod at fortsætte 
arbejdet eller påbud om at få hjælp af en 
autoriseret rådgiver i arbejdsmiljø.

Gul smiley
Skolen har fået et strakspåbud, et påbud med 
frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø 
eller en afgørelse uden påbud.

Grøn smiley
Skolen har orden i sit arbejdsmiljø. Tre 
ud af fire kontrollerede skoler er blevet 
belønnet med en grøn smiley.

Kronesmiley
Skolen har et anerkendt 
arbejdsmiljøcertifikat. Det kan hver 
tiende kontrolleret skole bryste sig af.

Auning Skole, Djursland:
Luf tkvalitet, luf tvejsbelastninger, 
farlige maskiner, brugsanvisninger, 
udsugning med mere.

Se det interaktive danmarkskort med smileys på folkeskolen.dk
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Øjebliksbillede fra 3. juni 2013
Det kan tage tid at komme af med en sur smiley. Røde og gule smileyer vises på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 
seks måneder - også selv om skolen har løst problemerne. Men det kan også skyldes, at problemerne fortsætter. 
Rekord på listen har Nordbyskolen i Nykøbing F. som har haft en rød smiley siden 28. juli 2007.

Research: Kåre Kildall Rysgaard og Henrik Stanek 
Grafik: Peter Yde Jensen
Kilde: Arbejdstilsynets smileystatus pr. 3. juni 2013.

Østskolen, afdeling Hylleholt, 
Fakse Ladeplads:
Fugt og skimmelsvamp, mange 
arbejdsmiljøproblemer, nerveska-
dende og kræf tfremkaldende 
belastninger med mere.

Assentoftskolen, Randes: 
Luftkvalitet, luftvejsbelastninger, 
støj, fugt og skimmelsvamp, 
mange arbejdsmiljøproblemer.

Kulsbjerg Skole, afdeling 
Vintersbølle, Vordingborg: 
Mange arbejdsmiljøproblemer, 
maskiner og trykbærende udstyr, fugt 
og skimmelsvamp, luf tkvalitet.

Agedrup Skole, Odense:
Unødig støj, luftkvalitet med mere.

Tønder Grundskole:
Kræf tfremkaldende belastninger, 
luf tvejsbelastninger, maskiner og 
trykbærende udstyr.

Skolen på Nyelandsvej, 
Frederiksberg: 
Støj, luftkvalitet, luftvejsbelastnin-
ger, luftkvalitet, fald til lavere niveau.

Skagen Skole:
Flere påbud om støj, fald/snublen.

Husum Skole, Brønshøj: 
Varme, kulde og træk, arbejds-
pladsvurdering, brugsanvisninger 
om kemi og maskiner.

Hans Rømer Skolen, afdeling 
Aaker, Aakirkeby:
Støj, luf tvejsbelastninger, 
brugsanvisninger om kemi 
og maskiner, maskiner og 
trykbærende udstyr.

Herstedøster Skole, 
Albertslund: 
Støj, flere påbud om  
luftvejsbelastninger.

Hedegårdsskolen, Ballerup: 
Flere påbud om maskiner og 
trykbærende udstyr.

Harboøre Skole:
Luf tvejsbelastninger, varme, kulde 
og træk, fugt og skimmelsvamp.

Rød smiley
Skolen har fået forbud mod at fortsætte 
arbejdet eller påbud om at få hjælp af en 
autoriseret rådgiver i arbejdsmiljø.

Gul smiley
Skolen har fået et strakspåbud, et påbud med 
frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø 
eller en afgørelse uden påbud.

Grøn smiley
Skolen har orden i sit arbejdsmiljø. Tre 
ud af fire kontrollerede skoler er blevet 
belønnet med en grøn smiley.

Kronesmiley
Skolen har et anerkendt 
arbejdsmiljøcertifikat. Det kan hver 
tiende kontrolleret skole bryste sig af.

Auning Skole, Djursland:
Luf tkvalitet, luf tvejsbelastninger, 
farlige maskiner, brugsanvisninger, 
udsugning med mere.

Se det interaktive danmarkskort med smileys på folkeskolen.dk

vi ikke har haft brug for i fem år«, siger Sune 
Schlickert.

»Hjerneblødning« i sløjd
I sløjd fandt Arbejdstilsynet en rundsav uden 
afskærmning. En lærer havde taget den af for 
at kunne skære et tykt stykke træ, og så er 
der fare for at skære fingrene af.

»Vi har talt om rundsaven mange gange, 
så det har været under opsejling, at vi skulle 
have en ny, men det er selvfølgelig en hjer-
neblødning, at afskærmningen ikke var på«, 
siger Sune Schlickert.

Man er nødt til at have tillid til, at lærerne 
udfører deres arbejde korrekt, mener Henrik 
Schou.

»Vi kan ikke stå her i alle sløjdtimer og 
holde øje med lærerne. I stedet har vi talt 
procedurerne igennem med dem. Det er kun-
stigt, at jeg skal sige: ’Husk nu lige’, men det 
er nødvendigt«, siger skolelederen.

Både rundsav og høvl er erstattet af nye 
maskiner. Også båndsaven og drejebænken 
skiftes snart ud, fordi de ikke lever op til sik-
kerhedskravene.

»Vi troede, at drejebænken var i orden, 
men den er et sekund om at stoppe, og den 
skal åbenbart gøre det på et halvt«, siger Sune 
og knipser to gange med fingrene for at illu-
strere den minimale forskel.

Det reagerer Henrik Schou på.
»Hvis vi skal finde ud af den slags detaljer, 

skal vi op i tid, og det er urealistisk. Vi kender 

skolen og ved, hvor skoen trykker, men det 
viser sig, at det gør vi ikke alligevel, for vi ved 
ikke altid, hvad vi skal se efter«.

Skolen fik også påbud om at gøre noget 
ved akustikken i sløjd, fordi der var for lang 
efterklangstid. Nu er der sat lydabsorberende 
plader i loft og på vægge.

»Det er klart, at det støjer, når eleverne 
hamrer og saver, men jeg har aldrig hørt 
sløjdlærerne tale om dårlig akustik. Vi kan 
godt høre, at lyden er blevet anderledes, men 
igen: Hvordan ved vi, hvad vi skal se efter?«

»Vi har tidligere fået ordnet gulvet, fordi 
det var for glat. Det kunne vi lettere forholde 
os til«, tilføjer Sune Schlickert.

Rådgiver skal gennemgå skolen
Indtil videre har Auning Skole brugt en halv 
million kroner på at efterkomme påbud. En 
femtedel er gået til den arbejdsmiljørådgiver, 
Arbejdstilsynet forlangte, at skolen skulle få 
hjælp af.

»Det har været en stor opgave for Sune og 
mig med så mange påbud, og vi kunne ikke 
have klaret os uden en rådgiver«, siger Henrik 
Schou.

Han er kun forpligtet til at bruge rådgive-
ren, indtil samtlige påbud er efterkommet. 
Men fremover vil han hyre en rådgiver til at 
gå skolen igennem med passende intervaller.

»Det vil bestemt være en god ide for alle 
skoler at gøre. Vi er ikke sjuskede, men vi er 
faldet over flere ting, som vi ikke anede, at vi 
skulle kigge efter. Ved at få hjælp kan vi også 
selv planlægge, hvilke forbedringer vi skal 
investere i over de næste år. Når Arbejdstilsy-
net giver et påbud, skal udgiften afholdes her 
og nu«, siger Henrik Schou. 
freelance@dlf.org

»Vi er ikke sjuskede, men vi er faldet over flere ting, som vi 
ikke anede, at vi skulle kigge efter. Ved at få hjælp kan vi 
også selv planlægge, hvilke forbedringer vi skal investere i 
over de næste år. Når Arbejdstilsynet giver et påbud, skal 
udgiften afholdes her og nu«, siger Henrik Schou. Affald er en historie,

affald er et møde med 
virkeligheden, affald 
er spændende, affald 
er natur - og teknik,
affald er sanseligt,
affald er undren og 
refl eksion, affald er 
faglig læsning og 
faglig formidling,

affald er demokrati,
affald er sjovt, affald 
er energi, fysik og 

kemi, affald er kunst,
affald er innovation,
affald er konkret og 
abstrakt, affald er 

matematik, affald på-
virker miljøet, affald 
er bæredygtighed,

affald er råstoffer og 
ressourcer, affald er 
dig og mig - og os,

affald er ...

Danmarks største 
undervisningssite
om affald og miljø

Alle klassetrin
- næsten alle fag

www.affald.dk
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  Hvad tænkte du, da du hørte, at Arbejds-
tilsynet har givet Auning Skole 12 påbud?
 »At problemerne skal løses, og det hurtigst 
muligt. Og at vi må have overblik over, om der 
kan være problemer andre steder«.

  Hvad er i dine øjne værst: At rundsaven i 
sløjd ikke var afskærmet eller den dårlige 
luft i undervisningslokalerne?
 »Jeg har ingen skala, der kan sammenligne 
de to påbud. Men mangler med afskærmning 
må bare ikke forekomme. Den fejl kan så ret-
tes umiddelbart. Luftkvaliteten er mere kom-
pleks. Problemet kan løses midlertidigt, mens 
vi venter på, at håndværkerne går i gang med 
at etablere ny ventilation. Men det har gjort 
undervisningen besværlig med heftig udluft-
ning, bindinger i dagligdagen og udeordning i 
frikvartererne«.

  Hvorfor skal der et besøg af Arbejdstilsy-
net til, før I gør noget ved skolens ventila-
tion?
 »Sådan er det heller ikke. Vi havde faktisk sat 
gang i en udredning af standarden af vores 
skoler og daginstitutioner, da Arbejdstilsynet 
kom på besøg. Bygningskravene skærpes lø-
bende, og Auning Skole har fået bygget om 
og til i flere omgange. Andre skoler i regionen 
har også fået påbud om indeklimaet. Men det 

er vigtigt, at der er et arbejdstilsyn, og at vi 
har en sikkerhedsorganisation på stedet«.

  Når Auning Skole får hele 12 påbud, er det 
så udtryk for, at I lader stå til ud fra devi-
sen: Går den, så går den?
 »Nej, som sagt har vi sat gang i en udbyg-
nings- og renoveringsplan, der blandt andet 
omfatter ventilations- og lydforhold, vedlige-
hold og pædagogiske overvejelser for samt-
lige skoler og daginstitutioner i Norddjurs. 
Planen indeholder forslag for en halv milliard 
kroner og skal være en kilde til næste års 
budgetlægning«.

  I har fået forelagt tre ventilationsløsninger 
til Auning Skole, hvoraf den ene ville kræve 
så store bygningsmæssige ændringer, at I 
ikke har regnet på prisen. Den anden er et 
centralt ventilationsanlæg til knap 6,2 mil-
lioner kroner og den tredje et decentralt an-
læg til lidt over 5,6 millioner kroner. Hvorfor 
vælger I det dyreste af de to anlæg?
 »Vi har valgt det centrale anlæg, fordi det 
både giver god luft i hele lokalet og genvinder 
fugten, så risikoen for meget tør luft i vinter-
perioden er minimal. Desuden er det billigere i 
drift og vedligehold end et decentralt anlæg. 
Vi henter beløbet på anlægskontoen og skal 
ikke skære i undervisningen, men for de pen-

ge kunne vi nærmest have etableret en bør-
neby, hvor vi flytter en daginstitution ind på 
en mindre skole. Men vi har også valgt at lave 
ventilation på hele skolen og ikke kun i de lo-
kaler, Arbejdstilsynet gav påbud om«.

  Hvad har I lært af denne sag?
 »At nogle bygningsvilkår er meget komplekse, 
fordi regler skærpes, og bygninger bliver ældre. 
Og at vores initiativ med at få et overblik over 
bygningsmassen for børn og unge er den rig-
tige vej at gå. Det er vigtigt, at vi tænker venti-
lation ind, hver gang vi bygger om på en skole«.

  Hvornår kan elever og lærere på Auning 
Skole trække vejret i luft af god kvalitet?
 »Jeg regner med, at ventilationsanlægget er 
klar efter sommerferien 2014. Af hensyn til 
arbejdsmiljøet lægger vi vægt på, at hånd-
værkerne overvejende arbejder i perioder uden 
elever på skolen«. 

freelance@dlf.org

HENRIK STANEK SpørGer        foRMAnD foR BØRne- oG UnGDoMsUDVAlGeT I noRDDJURs koMMUne MADs nIkolAJsen (sf) SvARER:

»Det er vigtigt, at vi har Arbejdstilsynet«

foto: Helene Bagger

Norddjurs Kommune var gået i gang med at se på standarden af sine bygninger, da Arbejdstilsynet kom 
på uanmeldt besøg på Auning Skole. Planen skal blandt andet bruges til at tænke ventilation ind, hver gang 
skoler bygges om.

Læs også

Hver tiende skole mangler frisk luft www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

Skolelicens per år
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FÅ TILSKUD
Den digitale
Historiebog

Den Digitale Historiebog er din og din klasses nye spændende digitale historieunivers. Her møder fortid og 
nutid hinanden på en levende og spændende måde. Gennem tekster, lyd, film, billeder og varierede aktiv-
iteter møder får eleven historisk viden og kommer til at arbejde med væsentlige historiske emner/temaer og 
perioder med tilhørende spørgsmål og aktiviteter.

Se mere på 
historie.meloni.dk
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Den digitale
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Den Digitale Historiebog er din og din klasses nye spændende digitale historieunivers. Her møder fortid og 
nutid hinanden på en levende og spændende måde. Gennem tekster, lyd, film, billeder og varierede aktiv-
iteter møder får eleven historisk viden og kommer til at arbejde med væsentlige historiske emner/temaer og 
perioder med tilhørende spørgsmål og aktiviteter.

Se mere på 
historie.meloni.dk
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jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Nu kan du effektivt søge efter  
professionelle, uddannede vikarer  

for 750 kr. per annonce i Folkeskolens nye Vikarbazar  
på folkeskolen.dk/vikarbazar

Matematik-vikarsøges straks
Idræts-
vikar
søges

Vikar for dansklærer i indskolingen

Vikar
søges

Haster!
Barsels 
vikariat

Barselsvikariat  
til børnepsykolog

Vikar for 
dansklærer

søges

Tysklærer-
vikar 

til 7. klasse
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tilmeld jer gocook smagekassen

- temaet er livretter

Igen i år kan du tilmelde din klasse til 
GoCook Smagekassen – Danmarks 
største skoleevent.

Det er gratis at tilmelde klassen. 
Når I er tilmeldt, modtager I gratis 
undervisningsmateriale, lærervej-
ledning, opskriftshæfter og en gratis* 
smagekasse med råvarer til 24 elever. 
GoCook Smagekassen 
løber af stablen i ugerne 
43, 44 og 45. 

GoCook Smagekassen er målrettet 
4.-7. klasse og faget hjemkundskab.

Tilmeld din klasse fra 
1. maj til 15. september på 
www.skolekontakten.dk

tilmeld jer gocook smagekassen

- temaet er livretter

Igen i år kan du tilmelde din klasse til 
GoCook Smagekassen – Danmarks 
største skoleevent.

Det er
Når I er tilmeldt, modtager I gratis 
undervisningsmateriale, lærervej-
ledning, opskriftshæfter og en gratis* 
smagekasse med råvarer til 24 elever. 
GoCook Smagekassen 
løber af stablen i ugerne 
43, 44 og 45. 

GoCook Smagekassen er målrettet 
4.-7. klasse og faget hjemkundskab.

Tilmeld din klasse fra 
1. maj til 15. september på 
www.skolekontakten.dk

*Man må påregne max. 100,-kr. til enkelte ekstra råvarer. 

x
Gratis undervisnings-
materiale til 6 
undervisningsgange.

x
GoCook Smagekassekonkurrencen
Deltager klassen i konkurrencen, har 
I mulighed for at vinde en restaurant-
dag med en kok.

RENGoCook_folkeskolen_192x261.indd   1 11/04/13   10.12
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Hvad gør man, når alle skal få noget ud af at 
læse deres fagblad, men når de fleste læsere 
samtidig efterlyser mere stof om deres speci-
fikke fagområde? For Folkeskolens redaktion 
blev svaret på dette spørgsmål at oprette en 
række fagspecifikke portaler kaldet faglige 
netværk på folkeskolen.dk

Her samles artikler, blogs, debatindlæg 
og anmeldelser på overskuelig vis ét sted, så 
lærere og andre interesserede kun behøver 
at gå ét sted hen for at få overblik over et 
fagspecifikt område. Samtidig kan brugerne 
ved hjælp af lærer til lærer-indlæg dele un-
dervisningsforløb og erfaringer.

De to første faglige netværk gik i luften 
med det relancerede folkeskolen.dk i 2011, og 
siden er der kommet yderligere netværk til. 

De i alt otte faglige netværk bliver nu i alt 
fulgt af 17.730 registrerede brugere. Følgende 
fag er med:
· matematik
· danskundervisning
· ernæring og sundhed
· specialpædagogik
· it i folkeskolen
· idræt
· musik
· håndværk og design

Henter inspiration fra ligesindede
»Det er fedt, at der nu er et sted, hvor jeg 
kan finde faglig viden om mit fag, samtidig 
med at jeg kan mødes med ligesindede og få 
inspiration«, siger sløjdlærer Rasmus Ricki 
Christensen, der er en aktiv bruger af hånd-
værk og design-netværket.

Også fra de faglige foreninger lyder der 
ros til de faglige netværk.

»Vi har som så mange andre faglige for-
eninger medlemsnedgang og har brug for at 
få folk i tale. Vi har selv et blad og en hjem-
meside, men det her er en chance for at få 
nogle folk i tale, vi ellers ikke ville nå ud til«, 
siger formand for Danmarks Matematiklæ-
rerforening Elisabeth Tang, der er en af fem 
faste bloggere på det faglige netværk om 
matematik.

»Jeg har aldrig blogget før, men jeg synes, 
det er fedt, når man kan se, at det har en 
effekt. Vi har blandt andet fået sat fjernelsen 
af underskudsgarantien for faglige foreninger 
og den nye mundtlige prøve i matematik på 
dagsordenen. Det er fantastisk, at man kan 
mærke respons, både i netværket og når 
man møder folk ude i byen«, fortæller Elisa-
beth Tang.

Nytænkning gav mediepris
Kombinationen af relevant journalistik, 
meningsstof og brugergenereret indhold om 
et fag i de faglige netværk resulterede i juni 
i, at folkeskolen.dk vandt Anders Bordings 
mediepris for digitale medier. I begrundelsen 
lød det, at de faglige netværk »på forbilledlig 
vis går helt i dybden med det enkelte fag og 
område, og hvor lærerne deler viden om 
undervisningsforløb«.

Prisen er blevet modtaget med glæde 
og stolthed på redaktionen, men hæderen 
betyder langtfra, at man er i mål endnu, 
understreger chefredaktør Hanne Birgitte 
Jørgensen.

»Vi er kun lige startet på at løse den ud-
fordring, det er at få kombineret den brede 
nyhedstilgang med nichejournalistikken. Det 
er en redaktionel strategi for os at komme 
tættere på fagene. Det er ikke kun folkesko-

lereformer og andre store ting, der berører 
alle lærere, vi skal behandle – vi skal helt ud 
i hjørnerne, og her spiller de faglige netværk 
en stor rolle«, fortæller hun.

Brugerinddragelsen betyder, dels at bru-
gerne af netværkene kan inspirere hinanden, 
dels at Folkeskolens journalister får lettere 
ved at komme helt tæt på fagene, siger chef-
redaktøren.

»Vores journalister giver udtryk for, at 
de er kommet langt tættere ind på fagene 
og har fundet nyheder og vinkler, de i hvert 
fald ikke ville have haft så let ved at få øje 
på, hvis det ikke havde været for de faglige 
netværk«.

Målet er på længere sigt, at alle folkesko-
lens fag skal have et fagligt netværk på folke-
skolen.dk 
freelance@dlf.org

Faglige netværk  
på  folkeskolen.dk har vokseværk
Flere end 17.000 brugere følger nu de otte faglige netværk på folkeskolen.dk, som i juni vandt  
prestigefyldt mediepris.

TeksT ANdreAs BrøNs riise

illusTraTion PHiliP YtourNel

Vi har selv et blad og 
en hjemmeside, men 
det her er en chance 
for at få nogle folk i 
tale, vi ellers ikke ville 
nå ud til.
elisabeth tang
formand for Danmarks Matematiklærerforening

139309 p42-43_FS1313_Rapp_Ytournel.indd   42 12/08/13   14.14



f o l k e s k o l e n  /  1 3  /  2 0 1 3  /  43 

Philip Ytournels plakat 
er sendt til alle landets 
folkeskoler for at gøre 
endnu flere lærere 
opmærksomme på de 
faglige netværk.
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Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

Tilbud om lektiehjælp for elever i 1.-4. 
klasse blev gjort obligatorisk i Norge 
for tre år siden. Nu er ordningen blevet 
evalueret, og en af konklusionerne er, at 
lektiehjælpen ikke har udjævnet sociale 
forskelle. faktisk er gennemsnitsresul-
tatet i testene gået nedad for eleverne 
med ringest socioøkonomisk baggrund. 
elever med stærkere baggrund har 
derimod gjort det bedre i testene.

Kønsforskellene i skoleresultaterne 
har heller ikke rykket sig, efter at lek-
tiehjælpen blev obligatorisk. Heller ikke 
forskellene mellem elever med og uden 
indvandrerbaggrund har forandret sig.

Mønstrene er tydelige nok, men 

forskerne kan ikke konkludere, at det 
er lektiehjælpen i sig selv, der mere 
forstærker end udjævner ulighederne. 
for de ved ikke nok om, hvilke elever 
der faktisk bruger ordningen - tilbud-
det er alene obligatorisk for skolerne.

Kun ti procent af skolelederne mener, 
at lektiehjælpen er til stor nytte for elever 
på de yngste klassetrin, viser evaluerin-
gen også. de er mere positive over for 
lektiehjælpen, jo ældre barnet er.

»det er et åbent spørgsmål, om de 
yngste elever får nok ud af lektiehjælp 
som et universelt tilbud, sådan som 
det er udformet i dag«, siger projektle-
der elisabeth Backe-Hansen.

Lektiehjælp hjælper 
ikke svage elever

Læs mere på nova.no/id/26973

Regional  
foRankRing  

giver naturfagssucces

Bogligt stærke elever får mere ud af 
lektiehjælp end svage elever, viser fri-
ske erfaringer fra Norge. Billedet er fra 
en lektiecafé på Kongevejens skole i 
virum nord for København.

www.blomsterlogskampagner.dk

Har jeres skole brug for penge?

Skolefest?
Tur til Bornholm? 
Nye computere?

Nyt legepladsudstyr?

jeres samarbejdspartner

139309 p44-45_FS1313_ny viden_SPOT.indd   44 12/08/13   11.46



 

guide til overblik over 
arbejdsmiljøværktøjer 

en ny miniguide, 
»godt arbejdsmiljø 
fra A-Å«, giver 
med 31 opslag et 
overblik over ve-
jen til det gode 
arbejdsmiljø. 
guiden tager ud-
gangspunkt i de 
tre overordnede 
emner psykisk 
arbejdsmiljø, fy-
sisk arbejdsmil-
jø og arbejdet 
med arbejds-

miljø. Materialet er udgivet af Branche-
arbejdsmiljørådene og kan købes online eller 
downloades gratis fra hjemmesiden.  

lB-fonden (lærerstandens 
Brandforsikring) uddeler hvert 
år støtte til kulturelle, uddan-
nelsesmæssige eller forsk-
ningsmæssige formål, der 
gavner undervisningsområdet. 

I år er hovedtemaet integrering 
af it i fagene, og fonden ud-
deler i alt en million kroner til 
udvalgte projekter. Ansøgning 
med beskrivelse af projektet 
skal sendes til lærerstandens 

Brandforsikring senest den 15. 
september. 

saml penge til  
lejrskolen og gør en 
god gerning
Med røde Kors’ sommerlotteri kan skoleklasser 
samle penge ind til skoleprojekter ved at sælge skra-
belodder og samtidig give penge til verdens fattigste. 
et lod koster 30 kroner, og for hvert solgt lod tjener 
eleverne ti kroner til klassen. de resterende penge går 
til røde Kors’ hjælpeprojekter. du kan tilmelde dig 
lotteriet helt frem til 15. september ved at sende en 
mail til lotteri@rodekors.dk

Ved Ann-sofie Warnich / asw@dlf.org 
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efter tre år er Nationalt center for 
undervisning i natur, teknik 

og sundhed (NTs-centeret) 
blevet evalueret. evaluerin-
gen viser, at det har givet 
pote, at centeret har været 
forankret ude i landet.

»den decentrale struk-
tur vurderes i evalueringen 
til at have stor betydning 

for, at NTs-centeret er lykke-
des med at skabe netværk og 

samspil mellem aktører i formelle 
og uformelle læringsmiljøer og med 

at bidrage til udvikling af kommunale 
naturfagsstrategier«, siger Harald Mikkelsen, 
NTs-centerets bestyrelsesformand og rektor 
for via University college, i en omtale af evalu-
eringen.

evalueringen fremhæver NTs-centerets rolle 
som koordinator, altså det centrale, nationale 
omdrejningspunkt for viden om natur, teknik og 
sundhed.

centeret koordinerer opgaver i forhold til både 
regionale aktiviteter og nationalt i relation til for 
eksempel den nationale naturfagskonference 
og messe for lærere, Big Bang, med over 500 
lærere fra grundskole og ungdomsuddannelser, 
webportalen NTs-net, indsatsen »Naturfag i 
tiden« og senest en indsats rettet mod at un-
derstøtte fagkombinationen geovidenskab i 
gymnasiet. 

lB uddeler støtte til it-projekter 

Læs mere og download guiden på  
arbejdsmiljoweb.dk/miniguide    

Læs mere og download 
ansøgningsskema på  
lbforeningen.dk     

SLØJDKURSER
Få styr på maskinerne eller få inspiration til at arbejde med design-
processen, fx research, 3D-modeller og mock-ups 

Vi tilbyder blandt andet 
Sikkerhed ved maskiner  21. oktober til 1. november 
Idéer og oplæg i obligatorisk sløjd  2. til 13. december 
Metalarbejde i obligatorisk sløjd  6. til 16. januar 

Se mere på ucsyd.dk/slojd og ring 7266 5265

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

n  skønlitteratur 

Den første freak på månen  

folkeskolens anmeldere 
har været flittige i som-
merferien, så der er mas-
ser af nye anmeldelser 
på folkeskolen.dk. læs 
blandt andet en anmel-
delse af romanen »Brun 
mands byrde«, der piller 
integrationsdebatten fra 
hinanden i et sprog, der 
ifølge anmelderen er Dan 
Turèll værdigt. Her er nok 
at tage fat på for skolens 
ældste elever.
Danmarks Radios store 
nørder kåre og emil har 
lavet nørdakademiet, 
et netbaseret undervis-
ningsmateriale med knald 
på – helt bogstaveligt. 
og det er spændende, 
selv om det ikke er uden 
problemer, fortæller vores 
anmelder.
og så kan de helt nye 
elever i landets børneha-
veklasser komme godt 
fra start med »Huset«, et 
nyt materiale baseret på 
dialogisk læsning. Vores 
anmelder er ovenud be-
gejstret.
Hvis du på vores hjemme-
side finder en anmeldelse, 
der sætter tanker i gang 
eller er særligt brugbar i 
forhold til at afgøre, om 
din skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal den 
med et klik på musen. På 
den måde er det lettere 
for dine fagfæller også 
at blive opmærksomme 
på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/anmel-
delser.

få anmeldelser 
direkte i din mail-
boks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyhedsbrev 
med anmeldelser af ma-
terialer til dit fagområde. 
Gå til folkeskolen.dk og 
opret dig som bruger. så 
kan du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.

• Caroline Ørsum
• 176 sider
• 200 kroner
• Høst og søn

Få en forfatter  
på besøg
Som en del af kampagnen »Danmark 
læser« kan din skole nu få økonomisk 
hjælp til at invitere en forfatter eller il-
lustrator på besøg. Det kræver bare, at 
formålet med besøget er, at eleverne 
skal lære om skønlitteratur.

Tilbuddet gælder i øvrigt også for 
lærerseminarier.

Snak om det – også 
selv om det er svært
Bogen »Snak om angst og depres-
sion« er udkommet i en ny udgave med 
titlen »Snak om det ... med alle børn«. 
Formålet er fortsat at bryde tabuer om 
psykiske lidelser og hjælpe børn, der er 
pårørende til psykisk syge, ved at sætte 
ord på alt det, der er svært. Fordi børn er 
involveret uanset de voksnes gode in-
tentioner om at holde dem udenfor.

»Snak om det … med alle børn« fås 
på dansk og engelsk og både som e-bog 
og i en trykt udgave. Læs mere og se 
priser på snak-om-det.dk

Om den første udgave skrev Folkesko-
lens anmelder: Med sit almene og infor-
mative indhold er det en bog, der bør have 
plads på alle steder, hvor børn og menne-
sker med psykiske lidelser færdes.

Faglig læsning til det 
nye skoleår
Det vælter frem med bøger til faglig læs-
ning på alle niveauer. I serien »Gyldendal 
Viden« til udskolingen er der udkommet 
titlerne »Familien« og »Sociale medier«,
og de lidt yngre kan kaste sig over »Dan-
ske fortidsdyr« og »Musik« i serien »De 
store fagbøger«. Indskolings elever kan 
blive klogere på »Is«, »Indianere« og 
»Halfdan Rasmussen« i serien »Fatisk!«

Robinson i Jylland
Caroline Ørsum skaber gådefuld og medrivende  
sammenhæng mellem virkelighed og fantasi i utraditionel 
ungdomsroman.

○  anmelDt aF: lARs sTuBBe ARnDAl

Det må være et skræmmebillede for unge spilnørder fra stenbroen: Plud-
selig at stå på et nedlagt husmandssted i det yderste Jylland uden noget 
net. Ikke desto mindre er det rammen omkring Caroline Ørsums moderne 
robinsonade, »Den første freak på månen«.

Der er nemlig rod i hovedpersonen Neils historie: Han er smidt ud fra 
efterskole nummer to, hans mor dukker op for at hente ham, men det er i 
en stjålet bil og med Neils lillebror, som hun har bortført. Moren er flygtet 
fra en voldelig mand, og den skamskudte familie er strandet i det tilsyne-
ladende livløse Jylland. Det kan ikke undre, at Neils tillid til voksne og til-
værelsen i det hele taget er flosset. Så han flygter ind i en fantasiverden, 
hvor han bruger Neil Armstrong som spejlingsfigur. Men isolationen bliver 

for Neil også afsæt for, at han opdager, 
at alt ikke er ligegyldigt. Hans jyske 
sjæleven, Thea, bliver et nyt oriente-
ringspunkt for ham.

Det kunne på mange måder minde 
om en traditionel ungdomsroman. Men 
romanens fantasispor og virkeligheds-
spor, der i første omgang står underligt 
løsrevne, løber i romanens slutning 
smukt sammen og giver bogen en eks-
tra dimension. For Thea bliver også en 

slags sort hul, som romanen kredser om. Det mysteriøse skær, der om-
giver hende, er ikke alene et element i bogens handling, men noget, som 
læseren oplever intenst.

I mange ungdomsbøger møder man en frelsende engel, der giver den 
frustrerede unge en ny platform i livet. Det har Øsrum gjort modigt og 
anderledes: romanen rummer ikke nemme løsninger. Men læseren letter 
på de sidste sider sammen med Neil og bevæger sig ud i et imaginært og 
gådefuldt univers, som inviterer til en ny medrivende gennemlæsning af 
bogen.

På denne måde rummer bogen både tematiske og litterære kvaliteter, 
som gør den velegnet til både frilæsning og undervisning. 

Romanen  
rummer ikke  
nemme løsninger.

Læs mere om ordningen og  
ansøg på kunst.dk 

Læs hele anmeldelsen her:  
folkeskolen.dk/67350

Se mere og find opgaver på  
fagliglaesning.dk
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n  skønlitteratur  

minusmand   

• Conrad field
• 256 sider
• 170 kroner
• Gyldendal

○   anmelDt aF: Tonny HAnsen

Et skud mod en pusher, et vidne, der er på det forkerte sted det forkerte 
tidspunkt, og videoklip, der cirkulerer rundt på skolen og i nærmiljøet 
ude i betonblokkene. Scenen er sat til en dramatisk og velfortalt historie 
om tiden efter rydningen af Christianias Pusher Street og kampen om 
at overtage de ledige markedsandele, den aktion medførte.

Tobias og Ali er naboer og venner. Et umage par, som de i og for 
sig er, forenes i en fælles uformuleret forståelse af, hvad der er rigtigt 
og forkert. Indtil de nemme løsninger lokker. Tobias er splittet mellem 
tjansen som narkokurer og det spirende kæresteforhold til Ouafa. Men 
sportstaskerne med de hvide poser under sengen giver drømme om 
hurtige biler og heftigt liv. Derimod sætter den tænksomme og velfor-
mulerede Ouafa ord på drømmen om et liv, der kunne blive helt ander-

ledes end det, den alkoholiserede mor og de tvivlsomme venner kan 
byde på. Ali, derimod, følger sin hårdtarbejdende fars råd om at gøre 
sig dygtig i skolen, hvilket han bliver, på kanten af det nørdede. Men 
da hans lillebror bliver lam i kroppen, fordi han kom til at stå i vejen for 
et bandeopgør, bliver tanken om hævn altopslugende for ham.

Bogen er uhyre velskrevet, ægte spændende til sidste side. Plottet 
holder, og personerne er både dybt og troværdigt skildret. Ikke gen-
nem lange forklaringer, men gennem hvad de gør. Uden at være særlig 
stedkendt i de rå rocker- eller indvandrerbandemiljøer synes jeg, at 
sproget virker troværdigt.

God historie om de svære valg, når man som ung er på vej til at be-
give sig ud i livet.  

Det hvide pulvers magt
Stærk debutroman om, hvad der kan ske med unges 

liv, når de hårde drenge slås om markedsandele.
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korte meddelelser

personalia

Martin Jørgensen  
fyldte 70
Martin Jørgensen fyldte 
70 år den 12. august. 
Han blev i 1971 cand.
mag. i dansk og kri-
stendomskundskab fra 
Aalborg Universitet. I 
årene 1971 til 2008 var 
han lektor i dansk ved 
læreruddannelsen i Aar-
hus. Han har endvidere 
undervist på Danmarks 
Lærerhøjskole og DPU. 
Mange tidligere stude-
rende har givet udtryk 
for deres glæde og store 
udbytte af Martin Jør-
gensens undervisning. 
Han bragte sin egen 
person i spil, så under-
visningen blev nær-
værende. Han fortalte 
anekdoter fra sit eget 
liv. Hans undervisning 
var præget af en særlig 
form for menneskelighed 
med stor respekt for sine 
studerende. Han lyt-
tede sig frem til, hvad de 
studerende gav udtryk 
for. Martin formåede 
vekselvirkningen mel-
lem den fortællende og 
folkeoplysende lærer og 
brugte samtidig alle for-
mer for moderne under-
visningsteknologier. Han 
har i stor udstrækning 
bidraget til den pæda-
gogiske og danskfaglige 
debat. Fra 1983 og til 
den dag i dag har han 
været medredaktør af 
det pædagogiske tids-
skrift »KvaN«. Han har 
skrevet utallige artikler 
og alene eller sam-
men med andre udgivet 
omkring en snes bøger 
spændende fra »Ole 
Sarvigs lyrik«, 1971, til 
»Danskundervisning i 
folkeskolen«, 1982, »Vir-
kelighed og litteratur«, 
1987, »Litteraturens 

spor«, 1999, »Danskfa-
gets håndbog«, 2004, 
»Byggesten til danskun-
dervisningen«, 2008, 
og »Tæt på litteratur«, 
2010. Martins arbejds-
kapacitet er fantastisk 
stor, så han skriver fort-
sat om sprog, litteratur 
og pædagogik.

Ole Pedersen, tidligere 
forstander for Den frie 

Lærerskole i Ollerup

Ny praktikant brænder 
for at formidle viden 
26-årige Hanne Bir-
gitte Hellisen er fra den 1. 
august 2013 ny journa-
listpraktikant på Folke-
skolen. Hun er i gang med 
en kandidat i journalistik 
på Roskilde Universitet og 
skal være på Folkeskolen 
det næste år. 
Hanne kan lide at nørkle 
med et enkelt stofom-
råde, så hun ser særligt 
frem til at grave sig ned 
i skole-verdenen og 
formidle nyttig viden til 
lærerne. 
»Jeg glæder mig til at 
komme om bag tæppet, 
møde en masse menne-
sker og bringe historierne 
videre. Især lærernes fag-
lige arbejde interesserer 
mig, og det er vigtigt for 
mig, at mine artikler giver 
viden til lærerne, som de 
kan bruge i deres dag-
ligdag«. 
Hanne selv har en tvær-
faglig baggrund. Hun har 
tidligere læst til biblio-
tekar, men forlod studiet 
efter et år til fordel for 
Roskilde Universitet, 
hvorfra hun har en ba-
chelor i journalistik og 
historie. 
Hanne Birgitte Hellisen 
afløser Jennifer Jensen, 
der fortsætter sin praktik 
i Ministeriet for Børn og 
Undervisning. 

mindeord

Niels Bjørn Larsen 
Bramdrup Skole har her 
midt i sommerferien fået 
en sørgelig og lammende 
meddelelse. Lærer Niels 
Bjørn Larsen er pludse-
ligt og helt uventet i en 
alt for tidlig alder af blot 
55 år afgået ved døden. 
Bramdrup Skole har der-
med mistet en mangeårig 
engageret og respekteret 
medarbejder.
Niels Bjørn Larsen så mu-
lighederne og udfordrin-
gerne i at sikre eleverne 
den bedst mulige alsidige 
udvikling og den bedst 
mulige læring. Han havde 
sine meningers mod i for-
hold til det at drive skole 
og argumenterede gerne 
herom i diskussionerne 
om skolens retning. Niels 
Bjørn Larsen havde en 
engageret tilgang til såvel 
samværet med eleverne 
som det at sikre dem 
udvikling og læring. Hans 
samfundsengagement 
smittede positivt af i hans 
undervisning, hvor han 
gerne tog aktuelle og ved-
kommende emner op.
Niels Bjørn Larsen vil 
blive savnet af mange. På 
Bramdrup Skole vil vi sav-
ne en værdsat og respek-
teret medarbejder, men 
vore tanker og medfølelse 
går først og fremmest 
til familien, der ved Niels 
Bjørn Larsens død har 
mistet et elsket familie-
medlem. Æret være Niels 
Bjørn Larsens minde.

Skoleleder  
Steen Rasmussen

på vegne af ledelse og 
personale ved  

Bramdrup Skole

Gratis kursus 
i matematik

– både i Århus og København

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

26. september 2013 
MaxiMat – matematik i et 
digitalt læringsmiljø
Ved Susanne Schulian og 
Kristoffer Søgaard 
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Læs hele
kursusbeskrivelsen,

og tilmeld dig på
alinea.dk

5. september 2013 
MaxiMat – matematik i et 
digitalt læringsmiljø
Ved Torben Månsson Schmidt 
og Kenneth Riis Poulsen
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Nummer 14:  20/08
Nummer 15:  03/09
Nummer 16:  17/09
Nummer 17:  01/10
Nummer 18:  15/10

Nummer 19:  29/10
Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
stiLLiNgsaNNoNcer 2013

 Lederstillinger 

Sådan skal du være 
for at få et job

Først og fremmest gælder det 
om at have de rigtige faglige og 
pædagogiske kvalifikationer. I 
forhold til lignende, tidligere un-
dersøgelser er skolelederne i dag 
mere skarpe på, hvilke faglige 
forudsætninger de forventer hos 
ansøgerne.  

Men lad det ikke være en 
hindring. Et jobopslag er arbejds-
givernes ønskeseddel. Det er me-
get sjældent, at man får alle sine 
ønsker opfyldt.

Næsten lige så vigtig er evnen 
til samarbejde og positiv indstil-
ling til team. En stor del af jobbet 
som lærer foregik tidligere bag 
klasseværelsets lukkede dør. I 
dag er det afgørende at kunne 
indgå i – her kommer et andet 
populært ord – forpligtende sam-
arbejde med kolleger, ledelse og 
forældre.

En række egenskaber er også 
in de fleste andre steder på ar-
bejdsmarkedet. 

Den nye medarbejder skal 
være engageret såvel fagligt som 
socialt og pædagogisk, ja, lige-
frem allround, som der står i et 
opslag. Ved siden af skal man 
også være fleksibel. Med andre 
ord skal man være »en god kol-
lega, der både kan og vil«, som en 
skoleleder skriver.

Store krav i en krisetid.
Dynamisk går også igen, og i 

lighed med flere af de andre er 
det et lidt svævende plusbegreb, 
som ikke siger så meget. 

Anvendelsen af den slags ord 
skyldes måske, at vi befinder os 
i alvorlige tider. I alt fald bliver 
der kun i tre tilfælde efterlyst 
humor. Tidligere var det hyp-

pigt, at lærere skulle have let til 
smil.

En af de gange, hvor der i de 
aktuelle opslag efterlyses humor, 
skal ansøgeren også være socialt 
engageret, impulsiv, nysgerrig, 
flittig, selvstændig og samarbejds-
villig. 

Sikke en mundfuld.
Underligt, men faktisk er det 

sjældent, at den kommende med-
arbejder skal være en dygtig kom-
munikator. Måske skyldes det, at 
skoleledelser tager det for givet, 
at lærere er gode til at formidle 
information.  

Det kan også være årsagen til, 
at der kun et enkelt sted står, at 
ansøgeren skal være robust og 
stabil.

Det er ikke af vejen at være 
åben over for forandringer og ud-
fordringer og heller ikke at være 
helheds- og resurseorienteret, 
men af uransagelige grunde er 
det kun i et opslag, at der står, at 
man skal være ordentlig voksen, 
og også kun et sted, at der står, 
at man skal gøre tingene færdige. 
Godt, man ikke er en barnerøv, 
der sjusker med tingene.

Det er nemmere at sætte 
kryds nogle steder end andre. 
Hvad vil det for eksempel sige at 
være et tydeligt menneske? 

Læs flere Job & karriere-artikler på 
lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Folkeskolens Job & karriere-journalist har 
scannet 97 jobopslag for at finde ud af, hvad der er 
hot i lærerverdenen.

Job & karriere

PPR teamleder til Aarhus Sydvest
Er du udviklingsorienteret og har mod på at lede et team af 20 dygtige, 
engagerede psykologer, tale-hørekonsulenter og læsekonsulenter, som har 
ansvar for den specialpædagogiske betjening i et område med cirka 10.000 
børn og unge? 

Har du fagligheden og kan du håndtere en virkelighed, hvor øget inklusion, 
kompetenceudvikling og tværfaglighed er centrale temaer?

Hvis ja, så er det måske dig, vi søger som vores nye teamleder til PPR,  
Aarhus Sydvest?

Har du samtidig en relevant baggrund og klare faglige synspunkter og visio-
ner, som du kan omsætte til kvalificeret faglig og tværfaglig sparring, så hå-
ber vi, at du læser videre på www.aarhus.dk/bu-job, hvor du finder det fulde 
stillingsopslag og mere om Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Der er ansøgningsfrist fredag den 6. september 2013, kl. 12.00.

139309 p48-65_FS1313_Lukkestof.indd   49 12/08/13   14.05



50 /  f o l k e s k o l e n  /  1 3  /  2 0 1 3

Billund Kommune • Rådhuset • Jorden Rundt 1 • 7200 Grindsted • Telefon 79 72 72 00 • E-post kommunen@billund.dk

–		hvor	du	bliver	leder	af	en	skole	med	
0.-9.	årgang	inkl.	SFO,	godt	700	ele-
ver	og	90	medarbejdere?

–		hvor	du	står	i	spidsen	for	den	fort-
satte	implementering	af	skolens	
værdier:	Visioner,	engagement,	sam-
arbejde,	trivsel,	respekt	og	energi?

–		hvor	du	står	i	spidsen	for	den	videre	
udvikling	af	de	fleksible	lærings-
miljøer?

–		hvor	du	står	i	spidsen	for	implemen-
teringen	af	det	netop	politisk	god-
kendte	pædagogiske	grundlag?

så har vi stillingen til dig pr. 1.  
november 2013.

I	Billund Kommune	har	vi	et	stærkt	
fokus	på	de	voksnes	relationskompe-
tencer	med	afsæt	i	den	systemiske	
tænkning,	herunder	bl.a.	brug	af	
LP-modellen,	kurser	i	klasseledelse	
og	gennem	det	kommende	arbejde	
med	politikken	for	udviklende	fælles-
skaber.	
I	Billund	Kommune	er	vi	endvidere	
optaget	af	at	udvikle	det	tværfaglige	
samarbejde	såvel	mellem	dagtilbud	
og	skole	i	distriktet	som	i	det	tværfag-
lige	samarbejde	med	inddragelse	af	
ressourcepersoner	fra	PPR,	sundheds-
plejen	og	familieafdelingen.

Billund Kommune	er	en	værdiba-
seret	organisation.	Du	bliver	del	af	
et	kollegialt	fællesskab	med	andre	
ledere	i	kommunen.	Der	er	kodeks	for	
ledelse,	årlige	lederkonferencer	og	
der	bliver	fra	august	2013	igangsat	et	
toårigt	kompetenceudviklingsforløb	
for	ledere.	Vi	forventer	endvidere,	at	
du	bidrager	til	den	videre	udvikling	
af	skoleområdet.

Vi forventer,	at	du	som	vores	nye	
skoleleder
–		har	en	læreruddannelse
–		har	ledelseserfaring	og	kan	uddele-

gere
–		har	det	budgetmæssige	overblik	og	

handlekraft
–		er	organisatorisk	velfunderet
–		er	visionær	og	ambitiøs
–		er	tydelig,	god	til	at	tage	og	gen-

nemføre	beslutninger
–			er	tæt	på	praksis	og	samtidig	tegner	

skolen	udadtil
–		er	god	til	at	få	personalets	res-

sourcer	i	spil	og	få	personalet	til	at	
blomstre

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen	ønskes	besat	1.	november	
2013.	Løn-	og	ansættelsesforhold	efter	
gældende	overenskomst.

Yderligere oplysninger	om	stillingen	
kan	grundet	sommerferien	fås	fra	
d.	5.	august	ved	at	kontakte	pædago-
gisk	administrativ	konsulent	Kirsten	
Meisner	på	tlf.	79	72	76	06,	konstitu-
eret	skoleleder	Birthe	Kidde	Skov	på	
tlf.	28	12	67	14	eller	skolebestyrelses-
formand	Kim	Bork	på	tlf.	26	22	32	18.

Ansøgningsfrist og det videre forløb
Ansøgningen	med	relevante	bilag	
sendes	elektronisk	til	børne-	og	kul-
turforvaltningen,	så	vi	har	den	senest	
fredag	d.	23.	august	2013	kl.	12.00.	An-
søgningen	sendes	til	gbs@billund.dk

1.	samtale	finder	sted	mandag,	d.	2.	
september	2013.
Efter	1.	samtale	udvælges	2-3	ansø-
gere	til	dialogtest,	som	er	torsdag	d.	5.	
september.	
2.	samtale	finder	sted	mandag,	d.	9.	
september	2013.

Kan du se dig selv som skoleleder 
på Grindsted Vestre Skole …

 Lederstillinger 
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ambitiøs leder
langeskov skole
Høje krav og stort ledelsesmæssigt ansvar  
Med afsæt i målsætningen for den nye folkeskolereform ønsker 
Byrådet i Kerteminde Kommune at skabe Fyns bedste skolevæsen. 
Der er nu en ledig skolelederstilling på én af kommunens skoler  
– Langeskov Skole.
 
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2013, og den nye le-
der er tiltænkt en helt central rolle i forbindelse med fastlæggelse 
af de fremtidige rammer for skolen, og pågældende får direkte ind-
flydelse på skolens pædagogiske profil.

Har du den rette profil til jobbet?
Der stilles ikke krav om nogen bestemt uddannelsesmæssig bag-
grund, men det forventes, at den pågældende har en passende ledel-
seserfaring – gerne fra en virksomhed med et pædagogisk indhold, 
samt en uddannelsesmæssig overbygning med vægt på ledelse. 

Det afgørende for succesmulighederne i jobbet er, at den nye skole-
leder er en leder med stor personlig autoritet og gennemslagskraft. 
Pågældende skal have evnen og lysten til at gå forrest, og evnen 
til at skabe det fornødne rum i jobbet – samt ikke mindst evnen og 
viljen til at uddelegere med henblik på at kunne fastholde et godt 
strategisk overblik.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Charlotte 
Houlberg på telefon 6515 1151 eller konsulent Karl-Erik Nielsen, 
Ramsdal A/S på telefon 7630 0101. Alle henvendelser behandles 
fortroligt. Du kan også læse mere om jobbet samt den vedtagne 
tidsplan på www.ramsdalgruppen.dk 

Ansøgningsfristen er mandag den 2. september 2013 kl. 12.00. Ind-
ledende samtaler afholdes mandag den 9. september 2013. 

kerteminde kommune

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Fensmarkskolen
søger ny skoleleder

københavns kommune

skoleleder - genopslag

specialskole med kkFo (københavns kommunes Fritidsordning) på 
nørrebro søger en visionær og ambitiøs skoleleder, der vil føre skolens 
positive udvikling videre. Fensmarkskolen er en skole for 94 børn med 
gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser, hvor en engageret, 
faglig kompetent og stabil medarbejdergruppe kontinuerligt samarbejder 
om at skabe et optimalt læringsmiljø. du er velkommen til at aftale et 
besøg på skolen.

ansøgningsfrist den 5. september 2013

læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job - under arbejdsområde 
”ledelse”.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Guldberg Skole
søger ny skoleleder

københavnS kommune

Skoleleder

nørrebros største folkeskole søger en visionær og ambitiøs skoleleder 
med forventet tiltrædelse den 1. november 2013. Guldberg Skole er 
en velfungerende skole med nyrenoverede lokaler og legeplads. din 
første store opgave bliver at stå i spidsen for implementeringen af den 
nye folkeskolereform i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam, 
ansatte og skolens bestyrelse. du er velkommen til at aftale et besøg på 
skolen.

ansøgningsfrist den 2. september 2013
læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job - under arbejdsområde 
”ledelse”.

 Lederstillinger 
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Solskinsøen kalder.........!
Attraktiv og udfordrende skolelederstilling på  
Bornholms største privatskole.
Da vores skoleleder gennem de sidste 8 år har valgt at søge nye udfordringer, 
søger vi en ny dynamisk og visionær skoleleder, med tiltrædelse snarest, dog 
senest d. 1. januar 2014.

Rønne Privatskole er grundlagt i 1888 og er i dag en selvejende institution, 
med en forældrevalgt bestyrelse, der, ligesom forældrekredsen i øvrigt, enga-
gerer sig positivt i skolens liv. 

På skolen, der ligger midt i Rønne, har vores 23 lærere det daglige ansvar for 
undervisningen af de 324 elever, der var indskrevet i skoleåret 2012/-13. De 
fordeler sig på ét spor fra børnehaveklasse til 6. klasse, to spor i 7.-9. klasse og 
et enkelt spor i vores 10. klasse.

På Rønne Privatskole vægtes et godt solidt skolefagligt fundament for den en-
kelte elev højt, men bestyrelse, ledelse og medarbejdere ser dette bedst udviklet 
i en vekslen mellem boglige og kreative aktiviteter, der således begge er i fokus.

Eleverne fra børnehaveklassen til 4. klasse har mulighed for pasning i skolens 
SFO, der varetages af 5 faste pædagoger.

Administrativt er skolens drift i gode hænder hos vores sekretær/forretnings-
fører og kontorassistent.

Rønne Privatskole har en god og sund økonomi, der har klaret sig godt igen-
nem finanskrisen. Således har vi sidste år erhvervet en naboejendom til udvi-
delse af skolens faglokaler, der står klar til indvielse i det nye skoleår.

Vi søger en skoleleder, der.... 
•	 	har	ledelsesmæssig	erfaring	og/eller	–	uddannelse.
•	 	evner	at	bedrive	synlig	ledelse,	både	internt	og	eksternt.
•	 	i	tæt	samarbejde	med	skolens	forretningsfører	og	revisor,	kan	udarbejde	og	

overholde skolens budgetter.
•	 	tilstræber,	at	den	enkelte	medarbejders	faglige	og	kollegiale	kompetencer	

bringes i anvendelse i det fællesskab, som skolens daglige virke bygger på.
•	 	i	tæt	samarbejde	med	skolens	pædagogiske	personale,	kan	generere	idéer	

og visioner om skoleudvikling.
•	 	kan	profilere	skolen,	både	i	lokalsamfundet	og	i	skoleverdenen	generelt.		
•	 	formår,	at	lede	skolen	og	dens	lærere	hen	imod	en	konstruktiv	implemente-

ring af de nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014.
•	 	indgår	i	samarbejde	med	skolens	bestyrelse	om	den	overordnede	økonomi-

ske og pædagogiske udvikling af Rønne Privatskole.

Vores nye skoleleder vil, afhængigt af tiltrædelsestidspunktet, kunne få en 
god forretnings-overdragelse med vores afgående leder, der formelt først 
stopper pr. 1. 1. 2014.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC 
og	med	udgangspunkt	i	lønintervallet	408.947	–	490.339.	

Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen stiles til næstformand i bestyrelsen Jens 
Mølsted, på enten tlf. 30 18 17 35 eller Jens.Moelsted@brk.dk

Ansøgning	sendes	kun	pr.	mail	til	bestyrelsesformand	Jacob	Turman	på	
mail@turman.dk senest torsdag d. 5. september.

Niels Steensens Gymnasium 
søger afdelingsinspektør
Vores afdelingsinspektør i grundskolen er blevet skoleleder, og vi søger derfor 
en ny afdelingsinspektør pr. 1. november eller snarest derefter.
Niels Steensens Gymnasium er en katolsk privatskole med ca. 600 elever fra 
6. klasse til 3g. Skolen er en del af et netværk af jesuiterskoler med mere end 
2. mio. elever over hele verden, og skolens undervisning og øvrige aktiviteter 
er præget af det ignatianske dannelsessyn. Et dannelsessyn opkaldt efter 
Ignatius af Loyola (1491-1556), grundlæggeren af den katolske jesuiterorden 
som lagde fundamentet for en moderne pædagogik, der vægter refleksion og 
bygger bro mellem videnskab og religion.
Skolen har en stærk international profil med kontakter og udveksling med sko-
ler i mange lande (Kina, Frankrig, Tyskland og USA). Niels Steensens Gymna-
sium indgår desuden i tæt dialog og samarbejde med 11 britiske jesuiterskoler, 
hvilket bl.a. betyder udveksling, fælles ledermøder og efteruddannelse af 
skolernes personale.

Vi tilbyder en skole med
•	 en	høj	faglighed	
•	 dygtige	og	engagerede	medarbejdere
•	 	en	international	atmosfære	med	mange	elever	og	lærere	med	international	

baggrund
•	 	et	syn	på	dannelse,	hvor	elever	præges	til	personligt	ansvar	og	medmenne-

skelighed
•	 	et	velfungerende	samarbejde	mellem	elever,	forældre,	lærere	og	ledelse	ba-

seret på dialog og gensidig respekt

Vi søger en afdelingsinspektør der
•	 	Har	erfaring	med	pædagogisk	udviklingsarbejde	og	glæder	sig	til	at	arbejde	

med skolens pædagogiske udvikling
•	 	Har	dokumenterede	stærke	administrative	evner	og	gerne	erfaring	med	læ-

rerløntimeregnskab og eksamensplanlægning
•	 	Kan	være	ansvarlig	for	en	velfungerende	kontakt	til	elever,	forældre	og	med-

arbejdere i grundskoleafdelingen
•	 	Ser	en	spændende	udfordring	i	at	rekruttere	elever	til	en	privatskole
•	 Er	god	til	at	kommunikere	skriftligt	og	mundtligt
•	 Har	gode	samarbejdsevner	
•	 Kan	identificere	sig	med	skolens	værdigrundlag

Afdelingsinspektøren refererer til rektor og er rektors stedfortræder i forhold til 
grundskolen

Løn: efter forhandling indenfor det fastsatte løninterval i overenskomsten.
Undervisning: et til to hold alt efter de konkrete omstændigheder det pågæl-
dende skoleår.
Ansøgningen stiles til styrelsen for Niels Steensens Gymnasium og sendes til 
rektor Lise Baadsgaard Jepsen, jp@nsg.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Lise Baadsgaard 
Jepsen, 39 16 23 40.
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 15. september 2013
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Læs mere om skolen på www.nsg.dk

 Lederstillinger 
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Er du vores nye viceskoleleder?
Sankt Ansgars Skole søger ny viceskoleleder pr. 1. november 2013. 
Vi søger en handlekraftig viceskoleleder, som både kan undervise og lede. En 
viceskoleleder, der glæder sig til at møde elever, ansatte og forældre på Sankt 
Ansgars Skole, og som på demokratisk vis med respekt for skolens værdier, er 
med til at skabe sammenhæng i det pædagogiske såvel som det faglige miljø. 

Sankt Ansgars Skole er en katolsk skole, der er lokalt forankret på Indre Nør-
rebro. Skolen bygger på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som 
sit formål at skabe et værdibaseret skolemiljø.

Skolens 280 dejlige elever af mange forskellige nationaliteter, samt en dyna-
misk og engageret personalegruppe, skaber et helt særligt og positivt afsæt 
for den fortsatte udvikling af skolen.
 
Skolen har to spor fra 0. – 9. klasse, samt SFO for 0.-3. klasse.

Vore forventninger til dig som vores nye viceskoleleder er, at du:
•	 Har	læreruddannelse	
•	 Har	lederuddannelse	eller	er	parat	til	at	tage	en	sådan
•	 	Skaber	stærke	samarbejdsrelationer	med	skolens	medarbejdere,	forældre	

og skolens bestyrelse
•	 Har	en	positiv	tilgang,	er	udadvendt	og	har	stærke	kommunikative	evner.	
•	 	Er	god	til	at	gribe	de	bolde,	der	er	i	luften,	og	samtidig	kan	have	fokus	på	de	

langsigtede mål
•	 Er	tydelig	og	troværdig	som	leder
•	 Har	flair	for	at	udvikle	og	effektivisere	skolens	administrative	systemer

Som vores nye viceskoleleder er nogle af dine opgaver at:
•	 Være	med	til	at	udvikle	og	implementere	skolens	visioner	og	strategier
•	 	Være	orienteret	i	overenskomster,	lønaftaler	og	være	med	til	at	udvikle	sko-

lens lokalaftaler. 
•	 Administrere	dele	af	skolens	årsplanlægning	og	løbende	rapporteringer.
•	 Deltage	i	skolebestyrelsens	arbejde	og	i	forskellige	udvalg
•	 Være	sparringspartner	for	skolelederen
•	 Modtage	sygemeldinger	om	morgenen	og	sørge	for	vikardækning

Tiltrædelse: 1. november 2013.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation.
Løninterval: 373.098 – 443.868 

Send ansøgning og CV pr. mail til skoleleder@ansgarsskole.dk senest den 
23. august 2013. Ansøgningen mærkes ”Viceskoleleder”.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36 og 37  2013.

For yderligere information se skolens hjemmeside www.sasnet.dk eller kon-
takt skoleleder Kirsten Poulsen på tlf. 35 39 46 46 eller på ovenstående mail.

Er du den nye skoleleder på 
Rudersdal Lilleskole?
Rudersdal Lilleskole er en lille skole med plads til max 100 elever, som tilbyder 
undervisning fra 0-9 klasse,  med et godt lærerteam, engagerede forældre og 
en aktiv skolebestyrelse.
Skolen er en gammel herskabsvilla fra 1902 som ligger helt fantastisk på en 
stor naturgrund lige ned til vejlesø i Holte, og lige ved Holte station.

Vi søger en visionær og handlekraftig skoleleder, som både kan undervise (i 
bla. Dansk) og lede, der glæder sig til at møde fremtidens udfordringer og som 
på demokratisk vis, i respekt for skolens værdier, vil skabe sammenhæng i det 
pædagogiske såvel som det faglige miljø.

Skolen ledes i et tæt samarbejde med bestyrelse og medarbejdere. En vigtig 
opgave for vores nye skoleleder er den daglige pædagogiske ledelse. Synlighed 
i dagligdagen og deltagelse i skolens liv har stor betydning for os.

Vi søger en leder, der
•	 Har	ledererfaring
•	 Er	dynamisk
•	 Er	god	til	at	kommunikere
•	 	Er	nytænkende,	nysgerrig,	tillidsfuld,	åben,	anerkendende	og	lydhør
•	 Er	tydelig	i	handlinger,	holdninger	og	beslutninger
•	 Er	god	til	at	få	personalets	ressourcer	i	spil	og	få	personalet	til	at	blomstre

Vi tilbyder
•	 Et	engageret	og	fagligt	dygtigt	personale,	der	brænder	for	at	lave	god	skole
•	 En	åben	og	uformel	omgangstone
•	 	En	udviklingsorienteret,	og	velfungerende	skole	med	vægt	på	både	det	fag-

lige	og	det	sociale
•	 En	skolebestyrelse	der	aktivt	bakker	op	og	støtter

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om skolen, kan du finde på skolens hjemmeside  
www.rudersdal-lilleskole.dk , eller du er velkommen til at kontakte bestyrel-
sesformand Helle Saugmann Lund på +45 50726000 eller på email helle@
jl-vvs.dk

Ansøgning - med relevante bilag – sendes til bestyrelsen@rudersdal-lilleskole.dk 

Ansøgningsfristen er senest fredag den 30. august 2013  kl 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt starten af september måned.

Med venlig hilsen

Helle Saugmann Lund

Bestyrelsesformand
Rudersdal Lilleskole
Vejlesøvej 40b
2840 Holte
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www.lundgaard-konsulenterne.dk

I lange perioder har stillingen som skolechef i danske 
kommuner mest drejet sig om vedligehold og udvikling 
i det små. Nogle vil måske endda gå så langt som til at 
kalde det lidt støvet. Hvis vi så kobler det til en fordom som 
nogen ville kunne have om landkommuner, der går på 
at tempoet er lidt sindigere, eller at udviklingsniveauet er 
i trav mere end det er i galop, så kunne man samlet set 
få det indtryk, at det er lidt småkedeligt at være skolechef 
i Varde Kommune.

Intet kunne være mere forkert. Man burde i disse år 
omdøbe skolechef til reformchef. Det er et af de faglige 
felter, hvor der er sket allermest siden kommunal-
reformen. Og Varde Kommune er en fornem eksponent 
for det, den store landkommune netop kan. Der er evnen 
til at handle på tværs af organisationen i tæt samarbejde 
med interessenterne.

”Vi tænker altid ja, før vi overvejer et nej til ideer og 
forslag” (fra Varde Kommunes værdigrundlag).

Kravene til dig er, at du har en tilgang til andre men-
nesker, der bygger på tillid og ordentlighed samt en 
holdning til det at drive skoler, der hele tiden sætter 
børnenes udvikling og læring i centrum. 

Det kræver et godt kendskab til uddannelsesområdet 
– det kan man i øvrigt have erhvervet på forskellige 
måder. Mennesket og “niveauet” er det vigtigste – og vi 
er også friske på at bidrage til indfrielsen af den talent-
fuldes potentiale, så man behøver ikke have en 10-årig 
ledelseserfaring for at søge stillingen. Vi ved nemlig godt, 
at der ikke er nogen der kan det hele.

750 medarbejdere, 22 institutioner og et budget på en 
lille halv milliard kroner giver et stærkt fundament for at 
kunne drive med udviklingen.

Stillingen besættes på OK-vilkår, efter konkret forhand-
ling i henhold til chefl ønsaftalen på et niveau inkl. kon-
trakttillæg, der forventes at ligge på 710.000 kr. + pension.

HVORFOR DOG SIGE NEJ TIL AT BLIVE SKOLECHEF 
I VARDE KOMMUNE? 
GØR SOM OS OG TÆNK JA, FØR DU SIGER NEJ

 ■ Yderligere oplysninger 
 Kan fås hos direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Louise Raunkjær, tlf. 7994 7815 / 2145 5273. 

Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og personprofi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk eller www.varde.dk. 

 ■ Ansøgning
 Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk så den er modtaget senest den 9. 

september 2013 kl. 8.00.
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På Trekronerskolen er stillingen som skoleleder til besæt-
telse den 1. november 2013, da skolens nuværende leder 
har valgt at gå på pension. 

Skolens profil
Trekronerskolen er en skole i bevægelse. Læringsmil-
jøet er baseret på et helhedssyn. Skolen vægter helhed 
og sammenhæng i hverdagen for børnene, båret bl.a. af 
et stærkt lærer-pædagogsamarbejde (skole-SFO) samt 
fleksibel planlægning, som giver mulighed for faglig for-
dybelse. 

Skolen vægter desuden forpligtende fællesskaber – bl.a. 
via årgangs-, afdelings- og skoleprojekter – og mangfol-
dighed højt. 

Skolen er en projektorienteret skole med et højt fagligt 
niveau. Hertil kommer at Trekronerskolen er grøn skole og 
for nylig er blevet idrætsskole. 

Skolen er karakteriseret ved at have en engageret foræl-
dre-kreds. Skolen lægger vægt på elevernes demokratiske  
dannelse og udvikling af deres kreative evner. 

Teamorganiseringen og teamsamarbejdet er skolens 
særkende. Det betyder:
•  Teamkultur med et stærkt og udvidet selvstyre og  

samarbejde.
•  Teamsamarbejdet er baseret på en fælles teamplatform, 

som hele tiden udvikles.
• Årgangsteam og fagteam binder skolen sammen.
• Samme årgangsteamorganisering også i SFO.
•  Omdrejningspunktet for teamets samarbejde er elever-

nes læring.
•  Fleksibel og målrelateret planlægning baseret på års- 

normer frem for faste ugeskemaer og – normer. 

Forholdet mellem ledelse og medarbejdere er 
karakteriseret ved: 
• Fælles klangbund, ét personale uanset faggruppe.
• Klare rammer med tydelig arbejdsfordeling.
• Tillid og åben dialog.
•  Kvalitetssikring bl.a. via feedbackfora og fælles  

evaluering.
• Høj grad af delegering.
• Risikovillighed.
• Et målrettet og engageret personale. 

Skolens udviklingsmuligheder:
På den korte bane:
•  Implementering af udskolingens linjebaserede undervis-

ning og aktiviteter på tværs af årgangene.
•  Idrætsskole.

På den lidt længere bane:
•  Implementering af ny folkeskolereform.
•  Udvidet samarbejde mellem skole og uddannelsesinstitu-

tioner samt dag- og fritidstilbud. 

Trekronerskolen søger en skoleleder, der:
•  Har vilje og evne til at balancere mellem fastholdelse og 

udvikling af skolens egenart.
•  Besidder strategiske og kommunikative kompetencer.
•  Er dialog- og tillidsskabende i forhold til personale, elever 

og forældre.
•  Er synlig og tydelig i hverdagen.
•  Har administrativt, økonomisk og pædagogisk overblik. 

Faktaoplysninger
Trekronerskolen ligger i Roskildes nye bydel Trekroner.  
Skolen er omgivet af RUC, UCSJ, nybyggeri, skov og skøn 
natur. Trekronerskolen er på vej til at blive en 4-sporet skole 
fra 0.-9. klasse. Skolen har pt. ca. 830 elever og ca. 100 
medarbejdere. Skolen er afdelingsopdelt med selvstyrende 
årgangsteams og et tæt SFO samarbejde.

Du kan læse mere om skolen på www.trekronerskolen.dk, og 
du er meget velkommen til at aftale et besøg, så du kan se, 
hvordan vi bor og arbejder. 

Ansøgningsfristen er mandag den 26. august kl. 12.
Læs mere og søg stillingen på www.roskilde.dk/job.
Ved ansættelsen medvirker konsulent og der gennemføres 
test og samtale med konsulent for de ansøgere, som går 
videre til 2. samtale. 

Løn og ansættelsesforhold
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst efter for-
handling med relevant faglig organisation. Ansættelsen sker 
på kontraktvilkår.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Skolechef Lars Hansen, tlf. 46 31 41 11
Skolebestyrelsesformand Pernille Almlund, tlf. 22 59 36 15
Pædagogisk afdelingsleder Ulla Siglev, tlf. 46 31 64 25.

Skoleleder til Trekronerskolen 

         www.roskilde.dk/meningsfuldtjob
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Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf: 3386 2200 • hrs@hrs.dk • www.hrs.dk

UDDANNELSESLEDER
Er du frisk på at arbejde med ledelse, læring og lovkrav på Nordens største brancheskole?

Hotel- og Restaurantskolen søger en

Er du til en hverdag fyldt med udfordringer og spændende ledelsesopgaver, såsom medarbejderudvikling, pædagogisk 
strategi og fokus på regler og bekendtgørelser?
 
Søger du et udfordrende job inden for en dynamisk branche på en spændende arbejdsplads, og  
har du smag for pædagogik og personale ledelse? Så hører vi meget gerne fra dig!

Læs  
mere på  

www.hrs.dk 
under Ledige 

stillinger

www.lundgaard-konsulenterne.dk

 ■ Yderligere oplysninger hos chefkonsulent for Lundgaard Konsulenterne Malene Hansen på tlf. 2339 3317  
 eller direktør Henrik Harder, Ringsted Kommune på tlf. 4177 0211. 

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk senest den 2. september 2013  
 kl. 09.00.

SKOLELEDER TIL DAGMARSKOLEN I RINGSTED 
VI SKABER EN NY FORTÆLLING OM EN NY SKOLE

 ■ Er en god skole for dig både glade børn og forældre, en fagligt dygtig skole, der mestrer 
 inklusion og et personale, der bæres af fælles kultur og sikker pædagogisk praksis?                         

 ■ Er du en erfaren leder, en stærk formidler og et tydeligt kommunikerende menneske? 
 ■ Giver du energi til de lange pædagogiske og ledelsesmæssige træk? 
 ■ Og er du en nærværende personaleleder, der skaber overblik, ro og fremdrift?  

Job- og personprofi l fi ndes på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.ringsted.dk
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Daglig leder til Byskovskolen,  
afdeling Benløse 
Byskovskolen består af to skoleafdelinger (Asgård og Benløse) og 
tre SFO-afdelinger (Asgård, Benløse og Benløsegården (SFO2). 
Skolen har 850 elever og knap 200 ansatte – heraf 65 på afdeling 
Benløse.
Afdelingerne er placeret i hver sin ende af Benløse Idrætsanlæg.
Byskovskolen er en tresporet distriktsskole med en k-klasserække 
(autisme/ADHD) på afdeling Benløse og en centerklasserække for 
børn med vidtgående tale/sprog/høre og/eller bevægehandicap på 
afdeling Asgård..
Vi tilbyder
•    en stor, spændende og selvstændig skoleledelsesopgave på 

afdeling Benløse samt et tæt samarbejde i Byskovskolens store 
ledelsesteam om den samlede skolens fortsatte udvikling. 

•   et samarbejde med et stort personale med meget alsidige kom-
petencer, stort gåpåmod og lyst til udvikling

•   en skole med muligheder, der ikke er færdigudnyttet og -fastlagt 
efter skolesammenlægningen i sommeren 2012.

Vi forventer
•   at du kan påtage dig selvstændigt ledelsesansvar
•   at du indgår i tætte teamsamarbejdsrelationer i vort store  

ledelsesteam
•   at du er god til at skabe relationer i det ”nære” og få ting til at ske 
•   at du kan håndtere drifts- og udviklingsperspektiver i en kom-

pleks hverdag (folkeskolereform, inklusion, lærerarbejdstid,…)
•   at du er til lange seje træk og har erfaring med dem
•   at du er robust, sætter pris på hverdagsudfordringer og tager 

dem med godt humør
•   at du har eller er indstillet på at erhverve ledelseskompetencer 

på diplomniveau 
Flere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og 
aftale om Ny løn.
Send din ansøgning på mail til sekretær Tina Fonager,  
tfo@ringsted.dk. 
Du kan kontakte skoleleder Lars Bang Petersen på 57627500 eller 
40637267 og afdelingsleder Leif Dysted Jensen 57627453, men er 
også meget velkommen til Åbent hus mandag d. 26. august kl. 16-
18 - begyndende med en fælles introduktion kl. 16.

Ansøgningsfrist: 29. august kl. 12 

Ansættelsesdato: 1. november/hurtigst muligt

Ansættelsessamtaler: 18. september

Arbejdsgiver: Byskovskolen

Adresse: Præstevej 19, 4100 Ringsted

Tlf.: 57627450

Email: tfo@ringsted.dk

Vil du vide mere om 
Ringsted Kommune, så klik ind 
på www.ringsted.dk

Lærings- og proceskonsulenter til 
skoleområdet i Vordingborg Kommune 
Vordingborg Kommune fik ny skolestruktur sidste år og er i gang med en 
række markante kvalitetstiltag, der i høj grad svarer til indholdet i den ved-
tagne folkeskolereform. 

Vi tilbyder to stillinger som lærings- og proceskonsulenter, der skal være 
med til at implementere og udvikle kvalitetsløftet i folkeskolerne, i sekreta-
riatet til besættelse pr. 1. oktober 2013. 

Ansøgningsfrist er den 22. august 2013. 

Læs mere på www.vordingborg.dk under ledige stillinger.

Vi søger en medievejleder og produktionskoordinator til ma-
terialeteamet på Synscenter Refsnæs. Undervisningserfaring 
fra folkeskolen er nødvendig. Det synsfaglige lærer vi dig. 

Se hele stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk, 
Job og karriere - quicknr. 12543.

Medievejleder
til Synscenter Refsnæs, Kalundborg

WWW.REGIONSJAELLAND.DK
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Fagkonsulent i faget engelsk

Ansøgningsfrist: 26. august 2013. 

Generelt om arbejdsopgaverne
Som fagkonsulent skal du indgå i ministeriets arbejde med at sikre 
udvikling og forankring af fag, undervisning og prøver. Samti-
dig skal du medvirke til at styrke et dynamisk samspil mellem 
Ministeriet for Børn og Undervisning, kommuner, skoler og andre 
relevante samarbejdspartnere.

Du deltager også i udarbejdelse af materiale til brug for betjening af 
minister og folketing, og du skal kunne varetage nærmere aftalte 
tværgående opgaver, som kan variere over tid.

En del af dine opgaver vil være placeret i Kvalitets- og Tilsynssty-
relsen, for eksempel vejledning vedrørende prøver og test, faglig 
kvalitetssikring af prøveopgaver og gennemførelse af censorkurser.

Du skal være indstillet på, at fleksibilitet og ændringer af prio-
riteringer i opgaveporteføljen er et grundvilkår for at arbejde i et 
ministerium.

Du har
•  et solidt fagligt, didaktisk og pædagogisk fundament.
•  omfattende undervisningserfaring i faget engelsk.
• indgående viden om og praksiserfaring fra folkeskolen generelt.
• solidt kendskab til prøver og andre former for evaluering.
•  lyst til at indgå i samarbejdsrelationer såvel i forhold til 
 eksterne som interne samarbejdspartnere. 

For at kunne ansættes som fagkonsulent skal du være ansat i eller i 
tilknytning til grundskolen. 

Vi lægger vægt på, at du har overblik, gennemslagskraft, analytisk 
sans og god skriftlig og mundtlig formuleringsevne. Du skal også 
være god til at skabe resultater, arbejde under pres og nå fastlagte 
mål til tiden i en travl hverdag med en uhøjtidelig arbejdsform.

Løn og ansættelsesforhold
Du skal stille 2/5 af din arbejdstid til rådighed for Ministeriet for 
Børn og Undervisning, 769,6 timer af fuld arbejdstid på 1.924 timer 
årligt svarende til to dage om ugen.  

Beskikkelsen sker for en periode frem til den 1. august 2014 med 
mulighed for forlængelse i to perioder af tre år. 

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef 
Anders Andersen på telefon 3392 5204 eller chefkonsulent Christine 
Lindrum Iversen på telefon 3392 5151.

Sådan søger du
Send din ansøgning, dit cv og eksamensbevis elektronisk via stil-
lingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest mandag den 
26. august 2013. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35-36. 

Der afholdes samtaler i uge 35 og i uge 36. Ansøgere, der indkaldes 
til samtale, vil blive stillet over for en opgave med at udarbejde 
løsningsforslag på en fiktiv situationsbeskrivelse.

I Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder vi for at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle. Vi bistår børne- og  
undervisningsministeren med at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk 
arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Genopslag : Afdelingen for Børn og Grundskole, Center for Udvikling af Dagtilbud og 
Folkeskole, søger en fagkonsulent i engelsk til tiltræden snarest muligt.
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Løn og ansættelsesforhold
Du skal stille 2/5 af din arbejdstid til rådighed for Ministeriet for 
Børn og Undervisning, 769,6 timer af fuld arbejdstid på 1.924 timer 
årligt svarende til to dage om ugen.  

Beskikkelsen sker for en periode frem til den 1. august 2014 med 
mulighed for forlængelse i to perioder af tre år. 

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef 
Anders Andersen på telefon 3392 5204 eller chefkonsulent Christine 
Lindrum Iversen på telefon 3392 5151.

Sådan søger du
Send din ansøgning, dit cv og eksamensbevis elektronisk via stil-
lingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest mandag den 
26. august 2013. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35-36. 

Der afholdes samtaler i uge 35 og i uge 36. Ansøgere, der indkaldes 
til samtale, vil blive stillet over for en opgave med at udarbejde 
løsningsforslag på en fiktiv situationsbeskrivelse.

I Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder vi for at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle. Vi bistår børne- og  
undervisningsministeren med at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk 
arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Genopslag : Afdelingen for Børn og Grundskole, Center for Udvikling af Dagtilbud og 
Folkeskole, søger en fagkonsulent i engelsk til tiltræden snarest muligt.

Fagkonsulent i faget engelsk

Ansøgningsfrist: 26. august 2013. 

Generelt om arbejdsopgaverne
Som fagkonsulent skal du indgå i ministeriets arbejde med at sikre 
udvikling og forankring af fag, undervisning og prøver. Samti-
dig skal du medvirke til at styrke et dynamisk samspil mellem 
Ministeriet for Børn og Undervisning, kommuner, skoler og andre 
relevante samarbejdspartnere.

Du deltager også i udarbejdelse af materiale til brug for betjening af 
minister og folketing, og du skal kunne varetage nærmere aftalte 
tværgående opgaver, som kan variere over tid.

En del af dine opgaver vil være placeret i Kvalitets- og Tilsynssty-
relsen, for eksempel vejledning vedrørende prøver og test, faglig 
kvalitetssikring af prøveopgaver og gennemførelse af censorkurser.

Du skal være indstillet på, at fleksibilitet og ændringer af prio-
riteringer i opgaveporteføljen er et grundvilkår for at arbejde i et 
ministerium.

Du har
•  et solidt fagligt, didaktisk og pædagogisk fundament.
•  omfattende undervisningserfaring i faget engelsk.
• indgående viden om og praksiserfaring fra folkeskolen generelt.
• solidt kendskab til prøver og andre former for evaluering.
•  lyst til at indgå i samarbejdsrelationer såvel i forhold til 
 eksterne som interne samarbejdspartnere. 

For at kunne ansættes som fagkonsulent skal du være ansat i eller i 
tilknytning til grundskolen. 

Vi lægger vægt på, at du har overblik, gennemslagskraft, analytisk 
sans og god skriftlig og mundtlig formuleringsevne. Du skal også 
være god til at skabe resultater, arbejde under pres og nå fastlagte 
mål til tiden i en travl hverdag med en uhøjtidelig arbejdsform.

Løn og ansættelsesforhold
Du skal stille 2/5 af din arbejdstid til rådighed for Ministeriet for 
Børn og Undervisning, 769,6 timer af fuld arbejdstid på 1.924 timer 
årligt svarende til to dage om ugen.  

Beskikkelsen sker for en periode frem til den 1. august 2014 med 
mulighed for forlængelse i to perioder af tre år. 

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef 
Anders Andersen på telefon 3392 5204 eller chefkonsulent Christine 
Lindrum Iversen på telefon 3392 5151.

Sådan søger du
Send din ansøgning, dit cv og eksamensbevis elektronisk via stil-
lingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest mandag den 
26. august 2013. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35-36. 

Der afholdes samtaler i uge 35 og i uge 36. Ansøgere, der indkaldes 
til samtale, vil blive stillet over for en opgave med at udarbejde 
løsningsforslag på en fiktiv situationsbeskrivelse.

I Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder vi for at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle. Vi bistår børne- og  
undervisningsministeren med at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk 
arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Genopslag : Afdelingen for Børn og Grundskole, Center for Udvikling af Dagtilbud og 
Folkeskole, søger en fagkonsulent i engelsk til tiltræden snarest muligt.
Fagkonsulent i faget engelsk

Ansøgningsfrist: 26. august 2013. 

Generelt om arbejdsopgaverne
Som fagkonsulent skal du indgå i ministeriets arbejde med at sikre 
udvikling og forankring af fag, undervisning og prøver. Samti-
dig skal du medvirke til at styrke et dynamisk samspil mellem 
Ministeriet for Børn og Undervisning, kommuner, skoler og andre 
relevante samarbejdspartnere.

Du deltager også i udarbejdelse af materiale til brug for betjening af 
minister og folketing, og du skal kunne varetage nærmere aftalte 
tværgående opgaver, som kan variere over tid.

En del af dine opgaver vil være placeret i Kvalitets- og Tilsynssty-
relsen, for eksempel vejledning vedrørende prøver og test, faglig 
kvalitetssikring af prøveopgaver og gennemførelse af censorkurser.

Du skal være indstillet på, at fleksibilitet og ændringer af prio-
riteringer i opgaveporteføljen er et grundvilkår for at arbejde i et 
ministerium.

Du har
•  et solidt fagligt, didaktisk og pædagogisk fundament.
•  omfattende undervisningserfaring i faget engelsk.
• indgående viden om og praksiserfaring fra folkeskolen generelt.
• solidt kendskab til prøver og andre former for evaluering.
•  lyst til at indgå i samarbejdsrelationer såvel i forhold til 
 eksterne som interne samarbejdspartnere. 

For at kunne ansættes som fagkonsulent skal du være ansat i eller i 
tilknytning til grundskolen. 

Vi lægger vægt på, at du har overblik, gennemslagskraft, analytisk 
sans og god skriftlig og mundtlig formuleringsevne. Du skal også 
være god til at skabe resultater, arbejde under pres og nå fastlagte 
mål til tiden i en travl hverdag med en uhøjtidelig arbejdsform.

Løn og ansættelsesforhold
Du skal stille 2/5 af din arbejdstid til rådighed for Ministeriet for 
Børn og Undervisning, 769,6 timer af fuld arbejdstid på 1.924 timer 
årligt svarende til to dage om ugen.  

Beskikkelsen sker for en periode frem til den 1. august 2014 med 
mulighed for forlængelse i to perioder af tre år. 

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef 
Anders Andersen på telefon 3392 5204 eller chefkonsulent Christine 
Lindrum Iversen på telefon 3392 5151.

Sådan søger du
Send din ansøgning, dit cv og eksamensbevis elektronisk via stil-
lingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest mandag den 
26. august 2013. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35-36. 

Der afholdes samtaler i uge 35 og i uge 36. Ansøgere, der indkaldes 
til samtale, vil blive stillet over for en opgave med at udarbejde 
løsningsforslag på en fiktiv situationsbeskrivelse.

I Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder vi for at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle. Vi bistår børne- og  
undervisningsministeren med at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk 
arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Genopslag : Afdelingen for Børn og Grundskole, Center for Udvikling af Dagtilbud og 
Folkeskole, søger en fagkonsulent i engelsk til tiltræden snarest muligt.

 Specialstillinger 
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 Specialstillinger  Lærerstillinger 

Talehørekonsulent 
til PPR Roskilde 

Ansøgningsfrist: 23. august 2013
  
PPR i Roskilde søger pr. 1. okt. 2013 
en talehørekonsulent på 32 timer.

Se stillingsopslag på Roskilde Kommunes  
hjemmeside www.roskilde.dk/job.

         www.roskilde.dk/job

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

slagelse.dk

Da en af vores lærere går på barsel, søger Storebæltskolen pr.  
1. oktober en specialundervisningslærer til vores klasseteam i 9. 
klasse. Klasseteamet består i alt af to lærere, to pædagoger samt 
en pædagogisk medhjælper.  

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående special- 
undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. 
Se flere oplysninger på vores hjemmeside:  
www.storebaeltskolen.dk

Vi kan tilbyde 
• et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 102 

engagerede medarbejdere fordelt på 11 personalegrupper 
• stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge 

hverdagen 
• en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en 

uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er 
sjovt at være på arbejde 

• en skole med gode tilkørselsforhold  tæt beliggende på Korsør 
station og motorvejen 

• kurser samt supervision, således at der er stor mulighed for 
personlig og faglig udvikling. 

Vi forventer at du
• tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle 

behov 
• er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et 

konstruktivt samarbejde 
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, poten- 

tialer og behov 
• kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag 
• har god fysik og kan skabe respekt omkring din person
• har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen 
• er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik 

på dokumentation, dialog og formidling 
• er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger 
• er uddannet lærer med erfaring inde for specialundervisnings-

området. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingen er en fast stilling på fuld tid.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 27. august 2013, kl. 12.00. 

Ansøgning sendes til: Storebæltskolen, Storebælts Erhvervspark 1, 
4220 Korsør, Att. Skoleleder Benjamin Ejlertsen eller via mail til 
beejl@slagelse.dk. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere 
oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en rundvisning på 
vores dejlige skole. 

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 29. august 2013.

Specialundervisningslærer 
til vidtgående specialundervisning

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 29. august
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Holbæk kommune

Leder til Tornvedskolen afdeling kildebjerg

§ ansøgningsfristen er den 23/08/13

Net-nr. 10345

dansborgskolen, Hvidovre kommune

Genopslag – lærer til fastansættelse

§ ansøgningsfristen er den 16/08/13

Net-nr. 10360

Hf & VUC Nordsjælland, Hillerød kommune

Genopslag – uddannelsesleder 

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10404

Glostrup Skole, Glostrup kommune

Glostrup Skole søger afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 16/08/13

Net-nr. 10391

Tingbjerg Heldagsskole, københavns kommune

Læreruddannet souschef

§ ansøgningsfristen er den 15/08/13

Net-nr. 10326

Niels Steensens Gymnasium, københavns kommune

afdelingsinspektør

§ ansøgningsfristen er den 15/09/13

Net-nr. 10372

frederiksværk Skole, enghave, Halsnæs kommune

Skoleleder til Frederiksværk Skole

§ ansøgningsfristen er den 25/08/13

Net-nr. 10397

Hundested Skole, Halsnæs kommune

Skoleleder til Hundested Skole

§ ansøgningsfristen er den 25/08/13

Net-nr. 10398

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder til Nordagerskolen i ringe

§ ansøgningsfristen er den 26/08/13

Net-nr. 10328

dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Vi søger skoleledere

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10314

Tolstrup-Stenum friskole, brønderslev kommune

Vil du være vores nye vicer?

§ ansøgningsfristen er den 21/08/13

Net-nr. 10320

behandlingsskolerne, københavns kommune

behandlingsskolen karlsvognen søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 15/08/13

Net-nr. 10384

Ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

konsulenter 

§ ansøgningsfristen er den 25/08/13

Net-nr. 10414

Skole- og familieafdelingen, Gladsaxe kommune

Skolefaglig udviklingskonsulent 

§ ansøgningsfristen er den 03/09/13

Net-nr. 10408

basen, københavn, københavns kommune

Lærer til basen Skole/dagbehandling & STU 

§ ansøgningsfristen er den 21/08/13

Net-nr. 10387

distrikt bispebjerg (kkdb), københavns kommune

Skolekonsulent – Nørrebro/bispebjerg

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10401

PPr, lemvig kommune

Tale-høre-konsulent til PPr

§ ansøgningsfristen er den 21/08/13

Net-nr. 10413

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

administrativ konsulent

§ ansøgningsfristen er den 21/08/13

Net-nr. 10274
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learnmark/Step 10, Horsens kommune

Lærer til 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 24/08/13

Net-nr. 10410

egebjergskolen, Horsens kommune

To lærerstillinger ved egebjergskolen

§ ansøgningsfristen er den 20/08/13

Net-nr. 10430

Søndersøskolen, furesø kommune

engageret dansk- og klasselærer søges 

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10409

esajasskolen, Hvidovre kommune

Ny lærer pr. 1. oktober 2013

§ ansøgningsfristen er den 05/09/13

Net-nr. 10377

SoPU, københavns kommune

Fastholdelseskonsulenter

§ ansøgningsfristen er den 15/08/13

Net-nr. 10390

Holte-Hus efterskole, rudersdal kommune

Lærer til en fast stilling

§ ansøgningsfristen er den 17/08/13

Net-nr. 10356

Sankt Petri Skole, københavns kommune

Lærer med linjefag i dansk – vikariat

§ ansøgningsfristen er den 22/08/13

Net-nr. 10412

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Lærer med mat., natur/teknik og drengeidræt

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10319

Gyldenstenskolen, frederikssund kommune

Lærer på Gyldenstenskolen – Hanghøj

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10365

Holbæk kommune

Lærer til isefjordskolen – afdeling Holbæk

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10337

Holbæk kommune

Lærer til isefjordskolen – afdeling orø

§ ansøgningsfristen er den 19/08/13

Net-nr. 10338

Tune Skole, Greve kommune

Lærer til Tune Skole

§ ansøgningsfristen er den 16/08/13

Net-nr. 10369

kildemarkskolen, Næstved kommune

Matematik-, fysik/kemi-lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/08/13

Net-nr. 10405

Sankt Pauls Skole, Høje-Taastrup kommune

Sankt Pauls Skole søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/08/13

Net-nr. 10395

Højelse Skole, køge kommune

Skolebibliotekar til Medie- og læringscenter 

§ ansøgningsfristen er den 16/08/13

Net-nr. 10371

Hareskovens lilleskole, ballerup kommune

Specialundervisningslærer

§ ansøgningsfristen er den 22/08/13

Net-nr. 10373

PPr, Gladsaxe kommune

Tale-høre-lærer i Gladsaxe kommune

§ ansøgningsfristen er den 23/08/13

Net-nr. 10333

Solutors a/S, aarhus kommune

Freelanceunderviser til folkeskoler

§ ansøgningsfristen er den 30/08/13

Net-nr. 10291

friluftsrådet, københavns kommune

Vær med til at udvikle projekter og politik

§ ansøgningsfristen er den 15/08/13

Net-nr. 10396

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen
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korte meddelelser

Nyd sommeren 
i Bork Havn
Ringkøbing fjord, bør-
nevenlig strand. Hygge-
ligt sommerhus fra 70 
med plads til 4 - 6 pers 
+ hund. 
telefon: 24986407

efterårsferieboligbytte
Villalejlighed i 2familje-
hus, stueetage, usæd-
vanlig hyggelig,
telefon: mobil 21430474

12 pers. idyl midt i 
Nationalpark Vadehavet
stråtækt idyl tæt på Ribe 
Mandø og Rømø. Masser 
af plads til 12 pers. stor 
dejlig grund. se hjem-
meside.
telefon: 60199482 - 40811133 
www.rahede.mono.net

atHeN - ferielejlighed 
lige midt i centrum 
Med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v – ny 
renoveret - ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
fra 5 dage.  
telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550 euro pr uge.  se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

Feriedage i skagen
Hyggelig, rolig 5 vær. lej-
lighed midt i skagen med 
stor tagterrasse
telefon: 21663695 
www.virketrang.dk

Yndigt lille sommerhus 
med skøn havudsigt.
På lille, hyggelig grund i 
1.række på ore strand i 
Vordingborg. 42 m2, og-
så havudsigt fra sengen 
på 1. sal.
telefon: 26 45 22 66

Ferie & FaMiLietrÆF i 
KÆMPe HUs i sMÅLaND
stort dejligt hus udlejes 
året rundt. +/- 25 pers. 
Pt ledigt hele efteråret, og 
2014. fx familie/venne 
komsammen.
telefon: 28704209 / 
28704299 
www.linnerydhus.dk & face-
book.com/linnerydhus

sommer i Berlin city 
med superbeliggenhed
nyrenoveret, stilfuld lej-
lighed, 2-6 pers, fanta-
stisk beliggenhed, Ro-
senthaler Pl.. U-Bahn, 
sporvogn, bus v/døren
telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

Østers og sort sol
lej en hyggelig, gammel, 
renoveret marskgård. Går-
den lejes ud i hele uger og 
weekender.
telefon: 74738604 
www.marskgaard.dk

sommerhus i rødhus 
ved Vesterhavet
lyst, luftigt sommerhus 
ved Rødhus. Midt i skønt 
klitområde tæt på Ve-
sterhavet. 10 km til fårup 
sommerland.
telefon: 29414152 
www.glindvad.dk/roedhus

68m2 + kælder og have 
sælges nær København
68m2 sælges billigt. Ud-
budspris 845.000 kr. 
DanBolig104eMk10234. 
Mail:inger.jais@gmail.com
telefon: 24890442

Ferielejl. alanya tyrkiet
4-6 pers. Pris 1500 kr 
pr. uge plus rengøring. 
ledig fra uge 30. Per 
41224114. Henriette.fol-
den@hotmail.com
telefon: 41224114

sommerhus i 
skønne rørvig
Hyggeligt sommerhus til 
4 pers. midt i Rørvig.55 
m2, 2 terrasser.Tæt på 
skov, havn, strand. Udle-
jes billigt.
telefon: 20646905

sommerhus i thy med 
udsigt til Limfjorden
nyt sommerhus i skønt 
naturområde. Tæt ved Ve-
sterhavet og nationalpark 
Thy. 6 senge i tre værelser. 
telefon: 40104961

FYN: sandager 
Næs/assens 
sommerhus 90 m2

Dejligt sommerhus fra år 
2000 med 6 sovepladser 
+ hems udlejes. 
telefon: 40832823

Ferie i hjertet af 
Frederiksberg KBH
lille lækker nyistandsat 
lejlighed  (2 vær.) rolig vej, 
3 min. til metro, til leje. 
Uge: 3000 kr.
telefon: 21757146

Hold sommerferie i 
det sydfynske Øhav
På Avernakø udlejes som-
merhus beliggende på 
ugenert grund med kun 
150 m til børnevenlig 
strand. 3700/2700 kr.
telefon: 24270026 
www.jenslilholt.dk

Ung mand 22 år søger 
lejlighed i Kbh
frisk ung mand 22 år sø-
ger lejlighed/fællesbolig 
pr. 1. aug i kbh.
26793691 torfinnsvend-
sen@yahoo.dk
telefon: 7465369

efterår/Vinter i 
andalusien
forkæl dig selv med en 
ferie i en lille spansk 
landsby. skøn nartur og 
masser af kulturelle op-
levelser.
telefon: 21754774 
www.gualchos.net

stressfri zone på rømø 
med havudsigt
eksklUsIVT TIl 
BUnDPRIs. ferie, mini-
ferie eller weekend? nyt 
og smagfuldt indrettet 
feriehus i Havneby på 
Rømø.
telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

sommerhus på klitgrund 
ved Henne strand Nord
Træhus 109m2, kupe-
ret klitgrund, tæt på van-
det, opført 1998. Perfekt 
badestrand, stor ugenert 
terrasse.  6 pers. 
telefon: 20442212

sommerhus tæt 
ved skagen.
Bratten strand. Moder-
ne dejligt sommerhus. 
3 sovev. fra 3000/uge 
u.sæson, fra 3900 i sko-
leferien. Tlf. 29293002.
telefon: 29293002

sVerige – HaLLaND
telefon: 56820399 / 
31506048

sommerhus 50 
meter fra stranden
lille hyggeligt sommer-
hus på 44 m2 ved følle 
strand ved kalø Vig. Bør-
nevenlig badestrand. fra 
uge 31. kr. 3.000.
telefon: 28721831

Velholdt sommerhus 
56 m2 gørlev / reersø
Velholdt sommerhus 56 
m2 Gørlev / Reersø. 6 so-
vepladser + 4 sovepladser 
i anneks. Udhus og car-
port. skønt badevær.
telefon: 4079 6733

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

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

bazar
    ikke-koMMerCielle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer
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rubrikannoncer

Så er vort nye katalog udkommet

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Budapest, Dublin, Krakow, Madrid 

Prag, Paris - stort set hele Europa

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

NORDEN – Færøerne, Island, Grønland

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

NORGE -  SVERIGE

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

25 års jubilæum som arrangør af skirejser, 
indhent et godt tilbud – priser fra 1.635 kr.!

www.jellingrejser.dk | info@jellingrejser.dk | 7587 2344

Gruppe-oG specialrejser til din skole
Ski, storby, action og temarejser
Pris efter gruppestørrelse – ring og hør nærmere !

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling i LIC
Medlemmarna i
Lärarnas Inköpsförening, ekonomisk förening
kallas härmed till extra föreningsstämma den 19:e september, 
2013 kl. 11.00, i föreningens lokaler på Krossverksgatan 7B, 216 
16 Limhamn, Sverige.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande sekreterare vid stämman
2. Val av två justeringsmän. 
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Information om föreningens verksamhet.
7. Beslut om ändring av stadgarna. 
8. Styrelsens berättelse och framläggande av årsredovisning för 
år 2012, framläggande av revisorernas berättelse, samt beslut 
om bekräftelse av per den 16 juli fattat beslut om fastställande 
av balansräkning och resultaträkning för moderföreningen och 
för koncernen, samt av beslut om disposition beträffande vinst/
förlust enligt fastställd balansräkning.
9. Beslut om bekräftelse av per den 16 juli fattat beslut om 
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Beslut om bekräftelse av per den 16 juli fattat beslut om 
medlemsinsats.  
11. Beslut om bekräftelse av per den 16 juli fattat beslut om 
arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Beslut om bekräftelse av per den 16 juli fattat beslut om val 
av styrelseledamöter och suppleanter. 
13. Beslut om bekräftelse av val av revisorer och revisorssup-
pleanter. 
14. Beslut om bekräftelse av val av valberedning och sup-
pleanter. 
15. Beslut om bekräftelse av fullmakt för styrelsen att utse 
företrädare för föreningen på bolagsstämmor i företag där 
föreningen äger aktier.
16. Beslut om bekräftelse av tidigare fattat beslut avseende den 
eller de tidningar i vilken annonsering av kallelse till förenings-
stämma skall införas.
17. Ärenden som anmälts enligt § 14 i föreningens stadgar. 

Till punkten 7 Beslut om ändring av stadgarna
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar om ändring 
av stadgarna enligt i huvudsak följande förslag. Föreningens 
ändamål ändras så att verksamhet kan bedrivas direkt eller 
indirekt genom dotter- och intressebolag och att föreningen 
skall äga rätt, att från ett antal medlemmar understigande 1 000 
st, mottaga medel för inlåning. Sätet ändras till Malmö. Insatsen 
bestäms i stadgarna till 30 kr och medlemsavgiften för täckande 
av administrativa kostnader till 170 kr. Antalet ledamöter skall 
vara sex, varav tre danska och tre svenska. Valberedningen 
avskaffas. Antalet revisorer skall vara en med en suppleant. 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas under april månad. In-
förande av att kallelse till föreningsstämma skall även publiceras 
på föreningens webbplats. 

Malmö i juli 2013

Lärarnas Inköpsförening, 
ekonomisk förening
Styrelsen

Se alle rejser og bestil 
tilbud på smartphone: 

LONDON - fly 5  dage/ 4 nætter fra kr.  ..  1.998,- 

DUBLIN - fly 5 dage/ 4 nætter fra kr.   .........2.198,- 
 
MANCHESTER - fly 5 dage/4 næt fra kr..1.998,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

BILLIGST

 LONDON
båd fra kr. 1.598,-

“London er altid et sikkert hit blandt folke-
skoleklasserne! Vi kan sammensætte et 
spændende  og varieret program på rejsen, 
og vi tilbyder fx besøg ved det nye London 
Dungeon. I kan også gå en tur ved det olym-
piske område eller prøve nyheden til 2013: 
Kajaktur på Themsen! “
Christian Skadlkjær,  mere end 25 år med skolerejser.

alfa-folkeskolen_London_juni13.indd   1 7/23/2013   10:46:51 AM

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

Inklusion – i praksis
Oplæg, rådgivning og supervision

v/ aut. psykolog med rødder i folkeskolen

Tlf.: 6150 6233

Folkeskolen  
nummer 14 udkommer  
torsdag den 29. august

 

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

139309 p48-65_FS1313_Lukkestof.indd   63 12/08/13   14.05



64 /  f o l k e s k o l e n  /  1 3  /  2 0 1 3

Kontakt Louise på 
tlf: 46 91 02 49
lokl@team-benns.com

berlin tilbud 1: Gratis rejse for 2 lærere • 2: Gratis entréer 

Wien tilbud 1: Gratis rejse for 1 lærer

GRATIS billetter til entréen til en række seværdigheder:
• 25 billetter pr. gruppe til DDR Museum i perioden i perioden 01.11 – 30.04 2014
• 25 billetter pr. gruppe til ”Sightseeing med opgaver” i perioden 01.11 – 30.04 2014 
•  25 billetter pr. gruppe til ”Story of Berlin” i perioden 01.02 – 28.02 2014

2

2

1 2 lærere rejser gratis i perioden 01.11 – 16.03 2014 ved min. 20 betalende. Med rutebus og på udvalgte hoteller. 

Spar 600 kr. pr. gruppe på en række tilkøb, eksempelvis bustransfer, guidede ture, 
foredrag og mange andre muligheder. 
Min. 20 deltagere/gruppe. Gælder ved nye bestillinger senest d. 15.10.

1 1 lærer rejser gratis i perioden 01.01-16.03 2014 ved min. 20 betalende. Tilbudet gælder 
ved fly og på udvalgte hoteller. Rejsen skal bestilles senest 30.10 2013.

OBS! Først-til-mølle princip på alle jubilæumstilbud pga. begrænset antal.

dublin tilbud 1: spar kr. 195 pr. person  2. spar kr.  600 pr. gruppe
1 Spar op til 195 kr. pr. person ved afrejse i foråret 2014. Besparelsen er baseret på ophold 

i 4 nætter, og gælder på udvalgte, populære hostels og i udvalgte perioder.

50år

1963 2013

1795
5 dg./4 nt

Fra 
kr.

695
4 dg./3 nt

Fra 
kr.

2195
5 dg./4 nt

Fra 
kr.

team benns Jubilæumstilbud til berlin, Wien & dublin 

Personligt medlemskab ....... 385,-
Skoler og institutioner ..........475,-
Studerende ......................... 150,-
Pensionister ........................ 160,-

Bliv medlem af

Sproglærerforeningen

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

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

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

193.000 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. 14  13. august 20. august 29. august
folkeskolen nr. 15  27. august 3. september 12. september
folkeskolen nr. 16  10. september 17. september 26. september
folkeskolen nr. 16  24. september 1. oktober 10. oktober

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

130. 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 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger,chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Jennifer Jensen, jje@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt,  
Musik, Håndværk og design, 
ernæring og sundhed,  
specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man 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 3369 6300, 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
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netværk vokser
Folkeskolen får pris for faglige netværk  
og udsender plakat til alle skoler.
Side 42

surt arbejdsmiljø
Mange vrede smileyer til skolerne.  
Se hvor og læs om den værste.
Side 34

antorini i sorø:
Skolelederne skal bruge mindre tid 
på administrative opgaver.
Side 6

SIDE 20

En læsEkonsulEnt,  
der vil gøre en forskel

lotte Østergaards faglige hjerte banker for de elever,  
der har det svært med matematik. Vi tegner et portræt  

af den engagerede læsekonsulent i lemvig.
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uskolet 
Ved Morten Riemann

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 41

Matematiklærer, der 
endelig kom uden-
lands i år, ærgerlig 
over, at det åbenbart 
slet ikke har været 
lortesommer her-
hjemme.

Nej, svømmelærer  
synes ikke, at det er 
en god idé, at tre ud 
af fire i 5.c har med-
bragt snorkler og 
masker efter ferien.

9.z mod Kina nu 
endnu mere interes-
sant at diskutere for 
ivrig lærer, som nem-
lig lige er vendt hjem 
fra Thailand.

Lærer, der er træt af 
at forklare idioter, 
at lærere ikke har 
længere sommerferier 
end andre, trænger til 
mere ferie.

Læser af e-bogen 
Knockout om lock-
out tilsyneladende 
ramt af blackout.

Politisk enighed: 
Sommerferien bør 
også reformeres

Fra i år kræver det minimum 7 i gennemsnit fra gymnasiet for at 
komme ind på læreruddannelsen via kvote 1. Det har betydet et fald i 
ansøgerantallet på landets professionshøjskoler, og det varsler sam-
tidig et såkaldt profilskifte. Fremtidens lærerstuderende vil således 
have en anden profil end dem, der kom ind tidligere, og den udvikling 
hilses velkommen af flere rektorer på professionshøjskolerne. 
     Til gengæld er mange lærere bekymrede: »Åh nej. Så kommer 
sådan en flok overambitiøse dydsmønstre med deres nålestribede 
pomadehår og tårnhøje snit og stiller krav og har alle mulige ideer 
til pædagogik og jagga jagga jagga. Og så er vi andre tvangsind-

lagt til at forholde os til deres fancy-
schmancy teorier og åh så fornemme 

videnskabshalløj, man bliver sgu så 
træt«, kommenterer en dansk-

lærer, som også frygter, at det 
nye profilskifte vil gøre det 

vanskeligere at videreføre 
det lokale skolelærerband, 

at finde frivillige til loppe-
markedet i september, op-
trædende til julefrokosten 
og folk, der gider at blive 
hængende om fredagen.

Knap er ferietiden overstået, før et flertal i Folketinget 
tilkendegiver deres opbakning til et udspil, der skal 
reformere den danske folkeskoles sommerferie. »Da vi 
tidligere på sommeren blev enige om den store folke-
skolereform, omfattede den ikke sommerferien, men 
det var en ren forglemmelse, må vi indrømme«, ind-
rømmer en uddannelsesordfører. »Naturligvis skal den 
også reformeres. Vi har for længe stillet os tilfredse 
med en alt for gammeldags opfattelse af, hvordan en 
sommerferie skal se ud. Og det er også grunden til, at 
danske skolebørn længe har scoret lavt, når man har 
sammenlignet med ferieniveauet i andre lande«. 
     Ifølge ordføreren er der behov for en mere varieret 
feriedag med flere alsidige afslapningsformer.

åh nej næsten kun dødssyge, 
overambitiøse dyds-

mønstre har søgt ind på læreruddannelsen i år
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Skriftsproglig udvikling 

Kongevejen 155 · DK-2830 Virum
Telefon +45 35 38 16 55
www.hogrefe.dk · info@hogrefe.dk
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Følg  dine elevers NYHEDER

Af Lene Møller og Holger Juul

Nu er Skriftsproglig udvikling komplet med normer, 
netscoring, skole- og kommunerapport!

Bogstavprøverne er nu opdateret med ny vejledning indeholdende 
landsdækkende normer og eksempler på elev- og klasserapporter. Sam-
tidig kan Bogstavprøverne nu scores i Skoleportalen ligesom resten af 
prøverne i Skriftsproglig udvikling. 

Skole- og Kommunerapporterne er et nyt supplement til Skriftsproglig 
udvikling, hvor kommunens konsulent kan indhente og sammenligne 
prøveresultater for den enkelte skole og for hele kommunen. Denne 
funktion kan bl.a. bidrage til vurdering af målresultater og til sammen-
ligning med landsnormen.
 
Med Skriftsproglig udvikling kan du:
• Følge dine elevers skriftsproglige udvikling fra skolestart til 6. klasse
• Komme hele vejen omkring den skriftsproglige udvikling hvert skoleår
• Vurdere elevernes og klassens bogstavkendskab ved skolestart
• Evaluere i forhold til Fælles Mål II
• Sammenligne dine elevers besvarelser med landsdækkende normer
• Analysere dine elever og hele klassens stærke og svage sider
• Basere din undervisning på pålidelige prøver af elevernes færdigheder

Skriftsproglig udvikling af Lene Møller og Holger Juul består af: 

Bogstavprøve 1 og 2 (0.-1. klasse)
Ordlæseprøve 1 og 2 (1.-5. klasse)
Sætningslæseprøve 1 og 2 (1.-5. klasse)
Staveprøve 1,2 og 3 (1.-6. klasse)
Tekstlæseprøve 1-8 (1.-6. klasse)

Alle hæfter i serien samt tilhørende vejledninger kan bestilles i vores 
salgsafdeling på tlf. 35381655 eller på info@hogrefe.dk
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G
od undervisning – m

ed digitale fordele.

V
i giver dig digitale læ
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idler, hvor 

alle interaktive m
uligheder er vendt for 

at give dig pæ
dagogisk og didaktisk 

gennem
 arbejdede forløb. Elevernes  
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reproces stilladseres. D
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i har vendt det hele for dig!
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