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OPDATERING: NU KOMMER AULA 2.0

En ny faglighed er på vej ind i folkeskolen. 
Rine Petersen og Ole Hansen underviser 
allerede i teknologiforståelse.

ET HAMRENDE 
VIGTIGT FAG
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UD MED LOV 409: 
LÆRERE STEMTE JA 

TIL ARBEJDSTIDS-
AFTALE
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MÆND KLAR TIL 
FORMANDSVALG



Danhostel er eksperter i lejrskoleophold med mere 

end 135.000 glade lejrskoleelever om året 

Danhostels værter arbejder sammen med de fagspeci-

fikke læringsmiljøer, der ligger i områderne omkring 

de mange lejrskolecertificerede Danhostels. På den 

måde kan Danhostel, sammen med skolens lærere, 

sikre at børnene får faghistorisk viden og at de pæda-

gogiske læringskrav bliver opfyldt.

Vi passer godt på jer

Vi passer godt på vores lejrskolebørn under Covid-19. 

Vi går ikke på kompromis med afstand, hygiejne og 

forplejning, og vi følger myndigheder- nes retning-

slinjer, så I som lejrskole kan føle jer trygge i vores 

hænder.

LEJRSKOLER
I HELE

DANMARK

Se hvordan
vi passer

på jer

Lejrskoler med 
Danhostel
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og læring
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LEDER
Karianne 
Gammelby om 
følelsen af at være 
på bar bund i et 
nyt fag.
Foto: Thomas Arnbo

Anders Bondo 
Christensen 
om livet efter 
formandskabet.
Foto: Kristian Brasen

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Kirsten Busk om 
arbejdstidsaftalens 
muligheder.
Foto:Privat

Teknologi 
i skolen

I øjeblikket går mange af os og nynner på 
»Septembers Himmel er så blå« med de smuk-

ke beskrivelser af et bondesamfund. Sangen kunne 
første gang høres i Danmarks Skoleradio 2. septem-
ber 1949 klokken 9.15, hvor læreren lukkede op for 
radioen, og eleverne sang om det produktionsappa-
rat, som de fleste af dem kunne se uden for deres 
vinduer: bønder, køer, rug og stubmarker.

Produktionen i bondesamfundet var synlig, kon-
kret og kendt af de fleste. I dag er samfundet drevet 
af teknologier, som er meget sværere at gennemskue. 
Algoritmer styrer Facebook, og robotter bemægtiger 
sig mere og mere af produktionen, uden at det er 
noget, man kan se – medmindre man ved det. 

Derfor er der hårdt brug for det nye fag tekno-
logiforståelse, så vi får en samfundsdebat om, hvor 
vi gerne vil hen med teknologien, og hvad der sker, 
når den kommer til at styre vigtige samfundsfunkti-
oner, uden at det umiddelbart er til at gennemskue. 

Nemt er det ikke. Fagbeskrivelsen med ord som 
»iterative designprocesser og digitale artefakter« 
ligger meget langt væk fra hverdagslivet i skolen, 
og det har krævet hårdt arbejde af de lærere, som 
har deltaget i en forsøgsperiode med faget. Allige-
vel konkluderer de, at teknologiforståelse er helt 
afgørende og bør placeres fast på skemaet. 

Eleverne er ganske vist ofte eksperter i at bruge 
nye muligheder, men de ved ikke, hvordan ma-
skinen bag er skruet sammen. Derfor kan de have 
svært ved at deltage i en kritisk debat som sam-
fundsborgere og forbrugere. 

Så der er ingen vej udenom: Tek-
nologiforståelse skal til at fylde i 
skolen. Men det er godt nok op ad 
bakke. Lærerne mangler generelt vi-
den – ligesom alle ikkeeksperter – og 
det samme gælder professionshøj-
skolerne. 

Når det alligevel er lykkedes med forsøgsunder-
visningen, er det, fordi der er nogle ildsjæle, som 
har sat massivt ind på det. Som en af lærerne siger: 
»Hvis ikke Ole (hendes kollega, redaktionen) var 
sådan en, der har det fint med at bo på sit arbejde, 
så havde vi ikke kunnet gøre det«.

Nu er alting sværest første gang. Men det vil 
kræve ekstra tid og efteruddannelse at slippe det 
nye fag løs i skolen. Der er dog ingen vej udenom. 
Eleverne skal kunne forholde sig kritisk og vi-
dende til den nye teknologi, så det hverken bliver 
konspirationsteorier eller jubeloptimisme, som 
styrer tilgangen til »deep fake« og robotter – men 
derimod viden og en rolig kritisk sans.

Ro og kritisk sans har lærerne i øvrigt haft god 
brug for i den forgangne tid, hvor debatten om 
en ny arbejdstidsaftale har raset. Nu er den stemt 
hjem, og lov 409 er næsten historie. Snart skal 
der så vælges en ny formand. Det foregår via en 
gammel og velafprøvet teknologi: De tre kandida-
ter tager på valgmøder med kongresdelegerede 
rundtomkring i landet, hvorefter formanden 
bliver valgt på kongressen. Så kan han (ved redak-
tionens slutning er alle kandidater mænd) kaste 
sine kræfter ind i at få den nye aftale til at leve 
ude i kommunerne, herunder skaffe tid til et nyt 
og uundværligt fag. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Ja til arbejdstidsaftalen  
67,2 procent af lærerne stemte ja til en 

ny central arbejdstidsaftale.

F O R S K N I N G S B A S E R E D E
M A S T E R U D D A N N E L S E R

Bliv uddannet til at skabe udvikling, læring og foran-
dring i organisationer! Du lærer at anvende forskelli-
ge tilgange til facilitering af dialogiske processer. Til 
dagligt arbejder du med forandringsledelse, proces-

ledelse, personaleudvikling, HR eller undervisning.

Vil du styrke din teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering? Du vil opnå 
kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere 
mange slags læringsmiljøer og læreprocesser. Tilfø-
rer jobs inden for læring mere indhold og bedre kva-
litet. Uddannelsen giver flere muligheder for valg af 

specialisering og enkeltfag.

Giver dig forskningsbaseret viden om psykologien 
bag disciplinen ’ledelse af mennesker og organisa-
tioner’. For ledere og konsulenter, der arbejder med 
ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling. 

Fokus på egen faglige og personlige udvikling.

En uddannelse for dig med interesse for eksperimen-
terende undervisningsformer og kreative lærings-
miljøer. Du vil opnå et forskningsbaseret og fagligt 
stærkt fundament til at inddrage sanserne og kunsten 
som igangsættende for kreativitet, innovation og en-

treprenørskab.

PROCESLEDELSE OG ORGANISATORISK 
FORANDRING

LÆREPROCESSER

LEDELSES- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

INNOVATION OG KREATIVT LÆRINGSDESIGN

SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN
PROF.AAU.DK

SEMINARER I AALBORG
MLP.AAU.DK

SEMINARER I AALBORG
KREA.AAU.DK

SEMINARER I AALBORG
LOOP.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
TLF:  9940 9420

EFTERUDDANNELSE@AAU.DK
WWW.EVU.AAU.DK

4 /  F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 2 0

TEMA: 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE 

Kan du 
robotsk?

Lærere på 46 forsøgsskoler prøver 
kræfter med en ny faglighed og 

underviser nu i micro:bit og Scratch.
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Stor opdatering eller en fuser?
Aula 2.0 er på vej ud til skolerne, men 

reaktionerne er blandede.
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Helt privat
Farvel til lange, hårde arbejdsdage; tid 

til konen, køkkenhaven og børnebørnene. 
Afskedsinterview med Anders Bondo 

Christensen.
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DLF-KONGRES 2020  
Lærerforeningen holder kongres 
22.-23. september. På dagsordenen 
er blandt andet valg af ny formand, krav 
til overenskomstforhandlinger, grøn 
omstilling og organisationsudvikling. 
Følg dækningen på folkeskolen.dk og 
i Folkeskolen nummer 17.

SKIFTEDAG
23. september skal DLF's kongresdelegerede 

vælge foreningens nye formand. Læs interview 
med de tre kandidater.
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A R B E J D S T I D SA F TA L E

Lov 409 fik 
dødsstødet
Lærerne har nu igen en aftalt 
arbejdstidsaftale. Med 67,2 
procent jastemmer er den nye 
centrale arbejdstidsaftale en 
realitet – og lov 409 fortid.

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL 

ILLUSTRATION: PETER BERKE
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FAKTA OM AFTALEN
• Siden 2014 har lærernes arbejdstid været fastlagt af den såkaldte 

lov 409. Især manglen på indflydelse og manglen på sammenhæng 
mellem opgaver og resurser har været et kardinalpunkt for lærernes 
forhandlere at løse ved samtlige overenskomstforhandlinger 
siden. Med den nye aftale er lærernes arbejdstid igen en del af 
overenskomsten og altså ikke længere reguleret ved lov.

• Den nye aftale gør op med kravet om, at lærerne skal tilbringe al 
arbejdstid på skolen. Fremover skal ledelsen drøfte principper for 
lærernes tilstedeværelse, mødeaktiviteter og balancen mellem den 
enkelte lærers selvtilrettelæggelse af arbejdstiden og det fælles 
kollegiale samarbejde med skolens tillidsrepræsentant. 

• Forberedelsestid bliver igen noget, hver lærer får på sin 
opgaveoversigt. Den nye aftale gør det også klart, at forberedelsen 
ikke kan ske i elevernes pausetid, og hvis en lærer oplever, at 
forberedelsestiden mindskes, fordi der kommer nye opgaver, kan 
læreren bede ledelsen om at skemalægge tiden til forberedelse. 

• Alle opgaver, der af ledelsen vurderes til at vare 60 timer eller mere i 
løbet af skoleåret, skal tidsestimeres, og læreren skal have udleveret 
opgaveoversigten senest fem uger før normperiodens start.

FLERTAL FOR ARBEJDSTIDSAFTALEN

32,8 % 
Nej

HØJ VALGDELTAGELSE

67,2 % 
Ja

77,8 % af de stemmeberettigede stemte

Kilde: DLF

Med en rekordhøj stemmepro-
cent blev det i sidste uge et ja 
til den aftale, som lærernes 
formand, Anders Bondo Chri-

stensen, og KL’s chefforhandler, Michael 
Ziegler, præsenterede kun to dage inde i det 
nye skoleår.

Dermed bliver lov 409, der har dikteret 
lærernes arbejdstid siden 2014, udskiftet 
med en aftalt arbejdstid. 

Det var derfor en glad formand for læ-
rerne, der udtalte sig, kort efter at det stod 
klart, at et flertal af lærerne havde stemt 
aftalen hjem. 

»Den her aftale erstatter ikke 1:1, hvad læ-
rerne mistede ved lovindgrebet i 2013. Men 
vi står nu med et gennembrud for, at læ-

rerne igen får indflydelse på deres arbejdstid 
og dermed forbedrer deres mulighed for at 
levere god undervisning til eleverne«, lød 
det fra Anders Bondo Christensen, der også 
slog fast, at det nu »er slut med, at tiden til 
forberedelse er den tid, der er tilbage, når 
alle andre opgaver er løst«.

Også glæde i KL
I KL blev lærernes ja ikke overraskende ligele-
des modtaget med stor glæde. 

»Det er et stort ja til en ny start for folke-
skolen og et stærkt og forpligtende samarbej-
de om at skabe de bedste forudsætninger for, 
at alle børn og unge i Danmark får et stærkt 
afsæt i livet. Det kræver dygtige og engagerede 
lærere. Med den nye aftale har vi givet hinan-

den hånden på, at fremtidens folkeskole skal 
skabes i samarbejde«, kom det fra KL’s for-
mand, Jacob Bundsgaard (Socialdemokratiet). 

KL’s chefforhandler, Michael Ziegler (Det 
Konservative Folkeparti), fremhævede, at 
begge parter får noget ud af den nye aftale.

»Det har været vigtigt for lærerne, at de har 
indflydelse på og indsigt i, hvordan rammerne 
for deres arbejde fastlægges. Samtidig har det 
været vigtigt for kommunerne at fastholde en 
smidighed og fleksibilitet i hverdagen. Begge 
dele synes jeg, at vi er lykkedes med. Nu ven-
ter der et stort arbejde for både ledere, lærere 
og forvaltninger med at få aftalen til at virke i 
praksis«, sagde formand for KL’s Løn- og Per-
sonaleudvalg Michael Ziegler.  
bje@folkeskolen.dk
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A R B E J D S T I D SA F TA L E

Ja- og nejkredse er 
uenige om aftalen
Mens lærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune leverede 
urafstemningens største ja, stod lærerne i Egedal Kommune bag det 
største nej. Kredsformændene i de to kommuner ser vidt forskelligt på 
mulighederne i lærernes nye centrale arbejdstidsaftale.

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL

Næsten ni ud af ti af lærerstemmerne i Ringkø-
bing-Skjern Kommune var et ja til den centrale 
arbejdstidsaftale. Dermed stod lærerne fra 
Fjordkredsen bag det klareste ja. Det kommer 
ikke bag på deres kredsformand, Kirsten Busk. 

»Jeg tror, at det handler om tillid til, at den-
ne her aftale vil få positiv betydning for os. Vi 
har fået en lokalaftale i kølvandet på Overens-
komst 18, og forvaltningen var meget hurtig til 
at melde ud, at vi skulle sætte os sammen igen, 
hvis det blev et ja til arbejdstidsaftalen. Den 
besked kunne jeg jo give videre til medlem-
merne inden afstemningen«, fortæller hun. 

Ifølge Kirsten Busk har det samarbejds-
spor, som Lærernes Centralorganisation (LC) 
og KL blev enige om ved overenskomstfor-
handlingerne i 2018, allerede gjort en stor 
forskel for lærernes samarbejde med politi-
kerne og forvaltningen. 

»Politikerne var med til at lave vores lokal-
aftale, og her ville de have skrevet ind, at de 
ville mødes med tillidsrepræsentanterne. Så 
der har både været et møde mellem skolele-
derne, tillidsrepræsentanterne og politikerne 
og siden et, hvor tillidsrepræsentanterne var 
alene med politikerne. Det gav utroligt me-
get«, siger Kirsten Busk.

Hun peger på, at den nye centralaftale 
forbedrer arbejdsvilkårene for lærerne i Ring-
købing-Skjern Kommune.

»Nu skal der sættes tid på forberedelsen. 
Det har indtil nu været en bør-opgave hos os. 
Det er en stor fordel. Det får også klart en be-
tydning for os, at forberedelsen ikke længere 
kan forsvinde i pauser. Og så er vi også rigtig 

glade for, at opgaver, der fylder mere end 60 
timer, skal tidsestimeres. For pauserne fylder 
mere end 60 timer. Så de skal på opgaveover-
sigten«, siger hun. 

Frygter forringet lokalaftale efter ja
Imens lærerne på folkeskolerne i Ringkøbing-
Skjern Kommune står til at få forbedrede 
arbejdsvilkår, frygter kredsformanden i Ege-
dal Lærerkreds det direkte modsatte for sine 
medlemmer. I den sjællandske kommune 
leverede lærerne da også urafstemningens 
største nej med en andel af nejstemmer på 
78 procent – én af i alt seks lærerkredse, hvor 
flertallet takkede nej til den nye aftale. 

I Egedal Kommune har lærerne de seneste 
to år haft en lokal arbejdstidsaftale med et 
loft over antallet af undervisningstimer. Afta-
len udløber efter dette skoleår, og derfor skal 
den lokale lærerkreds og kommunen senere 
på året sætte sig sammen for at forhandle 
vilkårene for en ny aftale. Og de forhandlin-
ger kan vise sig at være blevet vanskeliggjort 
af den nye centrale arbejdstidsaftale, mener 
Steen Herløv Madsen, der tiltræder som ny 
formand for Egedal Lærerkreds fra oktober.

»Jeg frygter, at aftalen betyder, at vi nu igen 
står over for en kamp om at kunne bibeholde 
en aftale med et loft over undervisningstimetal-
let. I den nye arbejdstidsaftale står der, at kom-
munen er forpligtet til at melde et forventet 
gennemsnitligt undervisningstimetal ud, og jeg 
frygter, at kommunen vil holde sig til det i ste-
det for et loft«, siger han.  
bje@folkeskolen.dk

»Nu skal der sættes 
tid på forberedelsen. 
Det har indtil nu 
været en bør-
opgave hos os. Det 
er en stor fordel«.
Kirsten Busk, 
formand, Fjordkredsen 

»Jeg frygter, at 
aftalen betyder, at 
vi nu igen står over 
for en kamp om at 
kunne bibeholde en 
aftale med et loft 
over undervisnings-
timetallet«.
Steen Herløv Madsen, 
formand, Egedal Lærerkreds



Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Mulighed for sund forplejning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris 950,-

Vi sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 49 21 39 79
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
info@helsingorferieby.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

RING til os 
på

tlf. 49 21 39 79

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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SPOT
V E D  CA M I L L A  J Ø R G E N S E N / C A J @ F O L K E S KO L E N . D K

At sidde på bløde sæder og se en god film sammen med sine 
klassekammerater kan lyde som en god dag. Det er muligt med 
Filmcentralens årlige skolebioordning, hvor hele klassen kan komme 
i biografen. Årets tilbudte film henvender sig til elever på samtlige 
klassetrin. På Filmcentralens hjemmeside kan man booke billetter 
og se filmudvalget i den lokale biograf. Desuden er der tilhørende 
undervisningsmateriale til de mange film, som også kan findes  
på hjemmesiden. 

Konkurrence om digitale krænkelser
Det kan være svært at forstå, hvor grænsen går 
for sig selv og andre i den digitale verden. En 
konkurrence med temaet »Digitale krænkelser 
er også vold« sætter fokus på de ubehagelige 
handlinger, som børn og unge kan komme ud for 
på de sociale medier. Det Kriminalpræventive 

Råd står bag konkurrencen, som er for elever i 
udskolingen, og der er store præmier til vinder-
nes klasser. For at deltage skal eleverne arbejde 
med emnet og skabe for eksempel en video, en 
sang eller et digt, som viser deres refleksioner 
om digitale krænkelser. 

Foto: Unsplash
Foto: Bryd Tavsheden

Tilmeld klassen:  
filmcentralen.dk/grundskolen/med-skolen-i-biografen

Se mere: talentfuldeunge.dk 

Har dine elever særligt talent?
Savner en af dine elever større faglig udfordring? Måske er Akademiet for 
Talentfulde Unge Øst svaret på det spørgsmål. Akademiet tilbyder nemlig 
to forskellige talentprogrammer til elever i folkeskolen på 6.-9. klassetrin. 
Som en del af talentprogrammerne mødes særligt dygtige og engagerede 
elever til undervisning på højt fagligt niveau på udvalgte gymnasier. Ifølge 
akademiet skal talent dyrkes, for de dygtigste elever har også brug for 
støtte. Det er muligt at tilmelde interesserede elever via akademiets hjem-
meside. Der er tilmeldingsfrist den 15. september 2020.  

Foto: Akadem
iet for Talenfulde Unge

Se konkurrencebetingelserne:  
brydtavsheden.dk/kreativkonkurrence

I biografen med klassen

APARTMENTS

Se mere på: 
www.cabinn.com/
tilbud/skoletilbud

KUN

PR. ELEV 
PR. NAT

100%

225,-

STUDIETURE TIL DANMARKS 
5 STØRSTE BYER?

 



Konkurrence om digitale krænkelser MEDLEMSLÅN
Som medlem af DLF kan du låne op ti l 200.000,- kr. 
ti l en god rente.

Vi spørger ikke om, hvad du skal bruge pengene ti l, 
men du bliver kreditvurderet af Lån & Spar Bank, 
som er vores samarbejdspartner og långiver.

Medlemslånet er blot en del af de medlemsfordele, 
du får, når du er medlem af Danmarks Lærerforening.

SOMMERHUSE
Danmarks Lærerforening råder over 11 ferieboliger rundt om i landet. Vi har blandt andet 3 
skønne huse i Mols Bjerge, 5 lejligheder i Allinge på Bornholm. Vi åbner for bookinger ti l 
2021 sidst i november – der trækkes lod om leje af husene i højsæsonen.   

FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING
Vores Frivillige Gruppelivsforsikring er et godt supple-
ment ti l den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse 
med din ansætt else og en ekstra tryghed for din 
familie.

Som medlem af DLF kan du og din ægtefælle/sam-
lever ti lmelde jer vores Frivillige Gruppelivsforsikring 
og få en højere dækning.

Forsikringen dækker indti l udgange af det år, du
fylder 70 år.

3 fantastisk medlemstilbud

Lån op ti l 
200.000,- kr.

Sandbakken Rørvig Allinge

FRA DANMARKS LÆRERFORENING

LÆS MERE OG ANSØG VIA 
WWW.DLF.ORG



TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO: THOMAS ARNBO

ROBOTTERNE 
 KOMMER
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TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO: THOMAS ARNBO

ROBOTTERNE 
 KOMMER

Et nyt fag er på vej til folkeskolen 
– måske. 46 skoler er netop gået i 
gang med sidste år i et forsøg med 
teknologiforståelse. På halvdelen 
af skolerne underviser lærerne 
i den nye faglighed som et selv-
stændigt fag, mens den anden 
halvdel af skolerne integrerer 
teknologiforståelse i allerede eksi-
sterende fag. 
      Når det treårige forsøg slutter 

næste sommer, skal politikerne 
tage stilling til, hvordan den nye 
faglighed eventuelt skal udrulles 
til alle skoler i Danmark.

Målet med faget er ikke bare 
at lære eleverne at anvende di-
verse teknologier. Det skal også 
være med til at danne eleverne 
til at være kritiske medskabere 
af et samfund, hvor skærme, big 
data og droner er alle vegne.  

En midtvejsevaluering af for-
søget viser, at eleverne er blevet 
dygtigere til teknologiforståelse 
af at deltage i forsøget, og at læ-
rerne er positivt stemt over for 
den nye faglighed. Men også at 
mange lærere har svært ved at få 
greb om de mange nye, lixtunge 
begreber, der indgår i Fælles Mål 
samt læse- og undervisningspla-
nerne for faget. Desuden har det 

allerede vist sig, at faget er meget 
forberedelsestungt og svært at 
oversætte til konkret undervis-
ning. Lærerne på forsøgsskolerne 
er blevet udstyret med nogle sær-
ligt udviklede undervisningsfor-
løb kaldet  didaktiske prototyper.

På de følgende sider sætter 
Folkeskolen fokus på den nye 
faglighed.  
abr@folkeskolen.dk 

46 skoler rundtom i landet prøver for øjeblikket kræfter med en helt ny faglighed. 
Fagbladet Folkeskolen har været på besøg hos to af forsøgsskolerne for at høre, 
hvad lærerne siger til at have teknologiforståelse på skemaet.
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fra den nye faglighed. Begreberne er meget 
svære at oversætte til konkret undervisning.

»Der er nogle faglige kompetencer, man 
naturligvis mangler, men der er også en 
terminologi, der ligger meget langt fra vores 
virkelighed«, siger Karianne Gammelby, der 
underviser i faget på 7. årgang.

»Vi har brugt rigtig lang tid på at afkode, 
hvad vi præcis forventes at gøre i undervisnin-
gen. Der skal læres mange nye ord, og det kan 
vi sagtens – men det tager bare lang tid. Og det 
gør altså, at man bliver frustreret som lærer«.

Følelsen af at være på bar bund forstærkes 
af, at skolen afprøver den nye faglighed som 
selvstændigt fag, vurderer lærerne.

»Når jeg som fysiklærer går ind på en fag-
portal, så er jeg så meget på hjemmebane, 
at jeg ret nemt kan justere, så det passer til 
mig og mine elever. Men det er jeg slet ikke, 
når jeg skal i gang med et forløb i teknologi-

»Vi må ikke være bange for ordene, og vi skal 
opbygge et nyt fagsprog. Men det er tidskræ-
vende. På de sværeste dage føler jeg mig på 
så bar bund, at jeg bliver modspiller i stedet 
for medspiller. Og det er synd, for jeg kan 
godt lide faget, og jeg synes, det er hamrende 
nødvendigt«.

Sådan lyder det fra Jesper Helander, lærer 
på 7. årgang på Kulsbjerg Skole i Vordingborg 
Kommune. Skolen er en af de forsøgsskoler, 
der over tre år afprøver den nye faglighed 
teknologiforståelse, inden politikerne efter 
sommeren 2021 skal tage stilling til, hvornår 
og hvordan faget skal udrulles til alle skoler.

På Kulsbjerg Skole afprøves teknologifor-
ståelse som et selvstændigt fag på 7. årgang. 
Lærerne har undervist i faget i to skoleår og 
er netop gået i gang med det tredje og sidste år.

Det er især de mange nye, tunge fagbegre-
ber, der gør, at lærerne føler sig distanceret 

Når lærerne på Kulsbjerg Skole underviser i 
teknologiforståelse som selvstændigt fag, har de 
ikke nogen forudgående faglighed at trække på. 
Det giver frustrationer, men faget er »hamrende 
vigtigt«, mener de.

 »Vi skal have 
meget mere 
hands on-erfaring«
TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE  FOTO: THOMAS ARNBO

T E M A :  T E K N O L O G I F O R S TÅ E L S E
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forståelse. Derfor lægger jeg sporene, mens 
jeg kører. Og det synes jeg er en af de store 
udfordringer«, siger Jesper Helander.

Mere tid til forberedelse
På Kulsbjerg Skole har man da også for 
længst opdaget, at mere fælles forberedelse 
for de lærere, der deltager i forsøget, er en 
nødvendighed for, at de kan lykkes med un-
dervisningen.

»I Vordingborg Kommune har vi en for-
beredelsesfaktor, der hedder 0,45. Den skal 
måske være noget andet, når vi snakker om 
et helt nyt fag. Det er den i hvert fald blevet. 
Enderne bliver nødt til at kunne nå hinan-
den«, fortæller udskolingsleder Christian 
Lemvig Jørgensen, som tilføjer:

»Det organisatoriske omkring teknologi-
forståelse er sindssygt vigtigt. Hvis man skal 
have succes med det her, så skal ledelsen 

 »Vi skal have 
meget mere 
hands on-erfaring«

være inde over og kunne handle, hvis lærerne 
ikke kan lykkes inden for rammerne«.

Ud over det lixtunge sprog oplever lærer-
ne især, at det er mestring af de for dem nye 
digitale teknologier, som volder problemer, 
hvis ikke forberedelsen er tilstrækkelig.

»Vi har været til konferencer, hvor det især 
har været givtigt, når man selv har kunnet 
dimse med tingene. Vi skal have meget mere 
hands on-erfaring med teknologierne. At vi 
kender dem, er forudsætningen for, at vi kan 
give noget som helst videre til eleverne«, siger 
Karianne Gammelby.

Skolen har et samarbejde med professi-
onshøjskolen Absalon og har kunnet trække 
på Absalons konsulenter til blandt andet 
workshops, hvor der arbejdes med de digitale 
teknologier.

»Det har været mere givtigt end de store 
konferencer, hvor det bliver meget bredt. 

Når 75 skoler har fem mand med hver, bliver 
niveauet meget svingende, og det er svært at 
ramme alle«, siger Christian Lemvig Jørgensen.

Hul i fagligheden
En anden udfordring, skolen er stødt på i 
forsøget, er, at prototyperne udarbejdet til 
forsøget i 7. klasse i sagens natur tager ud-
gangspunkt i, at eleverne har haft faget fra 
0.-6. klasse. »Der er et hul i taksonomien«, 
siger Henrik Elvang. Han er tidligere lærer 
på skolen og primus motor på, at skolen blev 
en del af forsøget. I dag er han konsulent på 
forvaltningen.

»Derfor rammer man en mur. Og så kom-
mer it-vejlederne på arbejde«, siger han.   

Skolens it-vejleder hedder Casper Grøn-
ager. Han underviser også i teknologiforstå-
else på 7. årgang og nikker genkendende til, 
at der trækkes veksler på ham.

DET SIGER EVALUERINGEN OM 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG

• Eleverne i indskolingen og på mellem-
trinnet opnår størst fagligt udbytte af 
undervisningen i teknologiforståelse som 
selvstændigt fag.

• Lærerne oplever i højere grad at have 
kompetencer til at undervise i faget, og de 
er også mere motiverede for opgaven.

• Lærerne har typisk mere forudgående 
erfaring med at arbejde med digitale tek-
nologier end de øvrige lærere i forsøget. 
Skoler, der deltager i delforsøget med 
teknologiforståelse som fag, har typisk 
»ildsjæle«, som brænder for teknologifor-
ståelse og digital teknologi.

• Både elever og lærere har bedre mulig-
hed for at fordybe sig i fagligheden. De 
oplever i højere grad, at der afsættes for-
beredelsestid, ligesom skolerne ofte har 
etableret fagteam for faget.

• Lærerne understreger risikoen for, at 
arbejdet med teknologiforståelse som 
selvstændigt fag bliver udvalgte læreres 
»projekt« frem for et fælles anliggende.
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Karianne Gammelby, Casper Grønager og Jesper Helander 
med et udvalg af skolens teknologier – ikke alle har endnu 
været i brug i undervisningen i teknologiforståelse.



»Nogle ting kalder på kompetenceudvik-
ling, man ikke kan klare med forberedelse«, 
siger han og understreger, at de manglende 
kompetencer forstærkes, når der undervises 
i teknologiforståelse som selvstændigt fag. 
For så er man som lærer i højere grad på bar 
bund, end hvis fagligheden integreres i et 
fag, man er på hjemmebane i, forklarer han. 
Derfor har skolen også valgt, at der i tredje 
år af forsøget skal være flere gengangere 
blandt lærerne, der underviser i faget.

Her skal der dog fra skolelederens syns-
punkt ske en afvejning mellem, at den en-
kelte lærer skal have en ballast, og at flest 
muligt skal have erfaringer med at undervise 
i faget, understreger Christian Lemvig Jør-
gensen:

»Som skole har man jo den udfordring, 
at folk flytter. Har man fem lærere med fag-
ligheden, er der måske kun to tilbage året 
efter. Med ti lærere med en grundviden er 
der et bedre fundament at bygge på, når 
teknologiforståelse bliver obligatorisk«.

Ny faglighed giver knubs
At skolen har afprøvet faget som en selvstæn-
dig faglighed, har givet »flere knubs«, end hvis 
man havde implementeret teknologiforståelse i 
eksisterende fag, vurderer Casper Grønager.

»Så det er måske sundere, selv om det er 
frustrerende, at have et realistisk billede af det, 
når det bliver udrullet på alle skoler«, siger 
han.

Og lige nu hælder lærerne på Kulsbjerg Sko-
le til, at teknologiforståelse bør udrulles som 
selvstændigt fag – i hvert fald på nogle klasse-
trin. Sporene fra andre timeløse fag skræmmer.

»Det ville slet ikke få samme bevågenhed, 
hvis det blev implementeret i eksisterende 
fag. Og det ville være synd«, siger Jesper 
Helander.

Alle udfordringerne til trods lyder det 
nemlig samstemmende på Kulsbjerg Skole, 
at teknologiforståelse er et vigtigt fag at få på 
skemaet.

»Når man ser, hvor svært eleverne for ek-
sempel har ved at lave en brugerfladeanalyse, 
så må man jo konstatere, at det er berettiget, 

at faget er der. De har en udpræget forbruger-
tilgang til teknologi. De har meget svært ved 
at komme ind i den analyserende del«, fortæl-
ler Casper Grønager.

Men lærerne understreger, at der set fra 
deres stol endnu er et stykke vej, inden de 
føler, at faget er klar til at blive rullet ud til 
deres kolleger på resten af landets skoler. Læ-
rerne skal klædes bedre på, og læremidlerne 
skal understøtte undervisningen bedre, end 
de nuværende prototyper gør.

»Jeg synes ikke, det har været en hjælpe-
pakke. Der kan være god pædagogik i, at det 
er så svært, at vi som lærere skal justere. Men 
det er bare lidt voldsomt, når det også er et 
nyt fag, hvor ret få er på hjemmebane«, siger 
Jesper Helander og tilføjer:

»Men alt i alt vil jeg gerne have, at du går 
herfra med budskabet om, at det her er no-
get, jeg gerne vil. Det kan godt være, at det 
til tider er voldsomt frustrerende. Men det er 
interessant, vedkommende og en hamrende 
vigtig ting for eleverne at lære«. 
abr@folkeskolen.dk
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It-vejleder Casper Grønager (til venstre) er skolens resurseperson i forsøget med teknologiforståelse. Kollegerne går til ham efter råd og vejledning i det daglige.



Blandt andet fordi han har oplevet, at der 
har været meget fokus på, at der skulle være 
et digitalt produkt at fremvise i slutningen af 
forløbene.

»Det er altså lidt svært at lave et digitalt 
artefakt, som det hedder i det nye fagsprog, 
i dansk, uden at det bliver meget søgt. Første 
forløb handlede om adfærd på nettet, og det 
giver selvfølgelig rigtig god mening. Men det 
var noget, man ville have snakket om allige-
vel«, siger han.

I håndværk og design, hvor det særligt er 
den del af den nye faglighed, der handler om 
åben problemløsning og designtankegang, 
som er i spil, har Ole Hansen oplevet stor for-
skel på de to klasser, han har kørt forløbet i.
»Den ene klasse var meget kreativ og nød at 
arbejde på den måde. Den anden klasse har 
det bedre med at få stillet nogle konkrete 
opgaver, de skal løse. Så det er ikke kun de 
enkelte fag, men også elevsammensætningen 
i de enkelte klasser, der er i spil«.

Få teknologierne i hænderne
Når det kommer til deres egen kompetence-
udvikling i forhold til at kunne undervise i 
faget, har særligt instruktion i at kunne an-
vende de konkrete teknologier som micro:bit 
eller simple robotter været gavnlig, vurderer 
lærerne.

»Vi var til et indledende møde om, hvad 
forsøget overordnet gik ud på, og jeg må 

»Jeg vil så gerne fremstå kompetent, men 
sandheden er, at hvis ikke jeg havde været 
i team med Ole og derfor hele tiden kunne 
spørge ham til råds, så havde jeg knækket 
nakken på det her. Hvis han en dag finder 
ud af at gå på pension, så er vi på bar bund 
igen«.

Sådan lyder det fra Rine Petersen, lærer på 
Herstedøster Skole i Albertslund Kommune. 
Sammen med kollegaen og teammakkeren 
Ole Hansen underviser hun skolens 4. årgang 
i den nye faglighed teknologiforståelse. Rine 
Petersen underviser i matematik og natur/tek-
nologi, mens Ole Hansen underviser i dansk 
samt håndværk og design. Han er samtidig 
it-vejleder og skolens resurseperson i det tre-
årige forsøg. I alle fire fag prøver de kræfter 
med at integrere den nye faglighed.

Efter halvandet år af forsøgsperioden 
er dommen klar: Den nye faglighed har sin 
berettigelse i folkeskolen. Men skal den frem-
adrettet integreres i allerede eksisterende fag, 
kommer det til at kræve efteruddannelse af 
lærerne. Og så skal man passe på, at teknolo-
giforståelsen ikke bliver påklistret.

»Det kan godt en gang imellem virke lidt 
søgt. Men på den anden side er der helt klart 
en masse af teknologierne, jeg ikke ville have 
brugt i min undervisning, hvis ikke jeg var 
blevet presset til det«, siger Rine Petersen.

Ole Hansen har især oplevet, at det var 
svært at integrere den nye faglighed i dansk. 

Når lærerne på Herstedøster 
Skole underviser i teknologiforstå-
else som en del af andre fag, kan 
den nye faglighed virke påklistret. 
Teknologierne skygger for fagets 
mål. Alligevel har fagligheden sin 
berettigelse, mener lærerne.

 »Det kan godt  
drukne lidt i teknologi«
TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE  FOTO: THOMAS ARNBO
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ærligt indrømme, at det nærmest var russisk 
for mig«, siger Rine Petersen og tilføjer:

»Efter pausen blev der spurgt ind til, hvad 
undervisningen konkret skal indeholde, og 
der blev det meget bedre. Og da vi nåede til, 
at det blev helt lavpraktisk, ved at vi fik de 
konkrete teknologier i hænderne, faldt der 
mange brikker på plads. Når man skulle få 
en robotbil til at køre eller udvikle sin egen 
skridttæller. Det er i virkeligheden det, jeg 
har brug for, mere end den teoretiske del, der 
hurtigt kan blive højtravende«.

I undervisningen har især de teknologier, 
der kan bruges på tværs af fag, været i høj 
kurs. Når en teknologi kun har skullet bruges 
i ét forløb, har forberedelsestiden ikke stået 
mål med udbyttet, mener lærerne.

»Især micro:bit og Scratch er på alle skoler 
og kan bruges i alle fag. Det er smart, hvis 
man skeler til det, når man designer forlø-
bene«, siger Ole Hansen.

I natur/teknologi har et af forløbene gået 
ud på, at eleverne skulle bygge deres egne 
vandpumper. Men en af komponenterne var 
så skrøbelig, at Rine Petersen måtte trække 
store veksler på Ole Hansen, når pumperne 
skulle repareres.

Det samme har hun oplevet i et matema-
tikforløb, der tog udgangspunkt i, at eleverne 
skulle programmere nogle simple robotter til 
at tegne geometriske figurer.

»Dem havde vi ikke til rådighed, så løsnin-
gen blev at bygge robotterne af Lego-teknik 
med 3-d-printede elementer til at holde 
 tuscherne. Men hvis ikke Ole var sådan en, 
der har det fint med at bo på sit arbejde, så 
havde vi ikke kunnet gøre det«, fortæller hun.

indsamle lærernes erfaringer og justere for-
løbene, i løbet af forsøgsperioden har været 
lydhøre og justeret prototyperne, så de pas-
ser bedre til en skolehverdag.

»De har erkendt, at det var lagt op på et 
for højt niveau. Det er blevet meget bedre. I 
starten var forløbene også alt for lange. 20-30 
timer i et fag, man har i to lektioner om ugen, 
er ikke holdbart«, siger Ole Hansen.

»De har også virkelig været lydhøre over 
for, at jeg synes, der manglede meget i mate-
matik. Alt, vi er kommet med, har de egentlig 
kigget på. Jeg synes, de prøver. Prototyperne 
er blevet meget bedre og lettere at forstå. 
Med meget bedre vejledninger til, hvordan 
man bruger de konkrete teknologier«, supple-
rer Rine Petersen.

Netop når man skal integrere fagligheden i 
et eksisterende fag, er tilretning af prototyperne 
helt centralt, mener Ole Hansen. 

»Vi skal have det til at fungere i en eksiste-
rende hverdag i et fag, og det kalder nok på mere 
justering«, siger han, og Rine Petersen nikker:

»Fokus kunne godt rettes endnu mere på, 
hvad der er i faget i forvejen. Der er også nogle 
eksisterende fagmål, vi skal leve op til. Jeg kan 
helt klart mærke, at eleverne er blevet bedre 
til de konkrete teknologier, vi har arbejdet 
med. Men hvor meget de lærer rent fagligt om 
miljø og vandpumper, det kan være svært at 
vurdere. Det drukner lidt i teknologien«.

Anbefaler en blanding
Når forsøget er til ende, og politikerne skal tage 
stilling til, om den nye faglighed skal rulles ud 
til alle skoler som selvstændigt fag eller tænkes 
ind i eksisterende fag, hælder lærerne derfor 
også til, at en blanding vil være det bedste.

»Jeg synes helt klart, der er fag, hvor det 
giver rigtig god mening at tage det med ind. 
For eksempel natur/teknologi og håndværk og 
design. Det giver ikke så meget mening i sprog-
fag. Og så giver det mening at have som selv-
stændigt fag i udskolingen«, siger Ole Hansen.

»Jeg synes også, en blanding af et selv-
stændigt fag og i eksisterende fag giver bedst 
mening. Men jeg er lidt bekymret for, at øko-
nomien får forrang her. Det er klart billigst 
at lægge det ind i fagene«, lyder det fra Rine 
Petersen.

At faget bør på skoleskemaet, er lærerne 
til gengæld ikke i tvivl om. Det er faktisk helt 
nødvendigt, mener Ole Hansen:

»Det handler jo om at uddanne eleverne 
til at begå sig i et digitaliseret samfund. At 
forholde sig kritisk, skabende og innovativt til 
teknologi i stedet for bare at forbruge den«. 
abr@folkeskolen.dk

• Eleverne i udskolingen opnår det største 
faglige udbytte af undervisningen i tek-
nologiforståelse integreret i fag.

• Lærere, der underviser i teknologiforstå-
else integreret i fag, oplever at have færre 
kompetencer og er mindre motiverede for 
opgaven end de lærere, der underviser i 
teknologiforståelse som selvstændigt fag.

• På skoler, som afprøver teknologi-
forståelse integreret i fag, oplever det 
pædagogiske personale, at de kan støtte 
sig op ad fagligheden i det eksisterende 
fag, de underviser i. Det giver større 
tryghed og gør opgaven mere overskuelig.

• En tredjedel af det pædagogiske 
personale, som afprøver 
teknologiforståelse integreret i fag, 
oplever, at den eksisterende faglighed 
tilsidesættes som følge af integrationen 
af teknologiforståelse.

DET SIGER EVALUERINGEN OM 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE I FAG

»Jeg er bare nødt til at sige, at hvis man 
skulle bruge den mængde forberedelse til alle 
forløb, så ville man kunne afvikle ét hvert 
tredje år. Vi brugte så lang tid, der skal tages 
ud af en helt almindelig onsdag«.

Udbyttet skal sige spar to
Ifølge den midtvejsevaluering af forsøget, der 
udkom i foråret, har lærerne svært ved at vur-
dere elevernes progression i faget, fordi de 
selv er på udebane i fagets Fælles Mål. Mange 
vælger at følge prototyperne slavisk og regner 
med, at de dermed har levet op til målene.

»Ellers er det jo ikke til at forsvare. Når 
man bruger to måneder på at bygge en bil 
og tegne en cirkel, så skulle der gerne være 
et ekstra udbytte, der virkelig siger spar to«, 
siger Rine Petersen.

Ole Hansen understreger, at oplevelsen 
stammer fra et af de allerførste forløb, de 
skulle igennem. Oplevelsen hos begge lærere 
er, at de fagudviklere, der løbende har skullet 

T E M A :  T E K N O L O G I F O R S TÅ E L S E
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I forsøget med teknologiforståelse har der 
været for meget fokus på, at undervisningen 
skal munde ud i et digitalt produkt, mener 
Ole Hansen.
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Folkeskolen skal forberede eleverne til delta-
gelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Sådan ly-
der det i stykke 3 i folkeskolelovens formålspa-
ragraf. I dag kan det ikke lade sig gøre at leve 
op til det formål, medmindre teknologiforstå-
else kommer på skoleskemaet. Sådan lyder 
det fra ph.d.-stipendiat Elisa Nadire Caeli.

I en ny bog, »Teknologiforståelse«, i serien 
»Pædagogisk rækkevidde« argumenterer hun 
for, hvorfor det er bydende nødvendigt, at 
skolen klæder eleverne på til at begå sig i et 
samfund, der i højere og højere grad præges 
af og skabes med digitale teknologier.

Hvorfor er det så presserende at få et tek-
nologiforståelsesfag på skoleskemaet nu?  
Teknologi har vi vel som mennesker og 
samfund skullet forholde os til længe?
»Hvis man kigger på den måde, samfundet er 
indrettet på i dag, så gennemsyrer teknologi 
vores hverdag. Derfor kan vi ikke komme 
uden om sådan et fag, hvis vi skal kunne leve 
op til folkeskolens formål.

Det har man egentlig vidst længe. For nog-
le er det en helt ny diskussion. Men allerede i 
60’erne snakkede Danmarks første professor 
i datalogi, Peter Naur, om vigtigheden af at 
få et fag på skemaet for alle, så forståelse for 
data, deres natur og brug kunne blive almen-
eje. I 70’erne var vi herhjemme meget langt 
fremme med vores ambitioner om at skabe 
sådan et fag, dengang kaldet ’datalære’. Ambi-
tionen var blandt andet, at eleverne skulle ud-
vikle kompetencer inden for problemløsning 
med automatisk databehandling og forståelse 
for databehandlingens samfundsmæssige an-
vendelser og konsekvenser.

Dengang var vi forudseende i Danmark. Vi 
risikerer at komme bagud, hvis ikke vi tager 
det alvorligt at få faget på skoleskemaet nu«.

Hvad er det nye nu, i forhold til dengang  
diskussionen opstod i 60’erne?
»Der er sket en masse siden da. Digitale tekno-
logier er blevet langt mere avancerede. For ek-
sempel den måde, maskinerne kan program-
meres på i dag, hvor de kan ’lære’ at analysere 
og påvirke vores adfærd gennem brug af data. 
Det er også nyt, at meget nu er forbundet via 
internettet. Internettet eksisterede slet ikke 
dengang. Det har skabt nye, mange og omfat-
tende problematikker – og muligheder.

Vi har investeret i en masse hardware til 
skolerne uden for alvor altid at gå op i, hvor-
dan det skulle fremme undervisningen og 
elevernes læring. Det er en vigtig kritik, men 
hvis man alligevel skal sige noget positivt om 
den massive investering i infrastruktur, så kan 
det være, at vi faktisk er langt bedre gearet til 
sådan et fag i dag end i mange andre lande, 
hvor der er meget mere ulige adgang til digi-
tal teknologi.

Langt de fleste elever i dansk grundskole 
har i dag en computer til rådighed i under-
visningen. Det giver bedre muligheder for at 
undervise i og med teknologi i folkeskolen. 
Dermed ikke sagt, at man nødvendigvis behø-
ver at bruge computere i et teknologiforståel-
sesfag hele tiden. Der er også emner, som er 
mere meningsfulde at arbejde med på papir 
eller mundtligt.

Softwaren er også meget mere udviklet. 
Design og programmeringssprog er for ek-
sempel blevet meget mere tilgængeligt. Man 
behøver ikke længere at kunne kode fra bun-

FORSKER:  
Skolen kan ikke komme 
uden om det nye fag 

TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE

GRATIS BØGER TIL LÆRERE
DLF samarbejder med Aarhus Uni-
versitetsforlag og Frie Skolers Læ-
rerforening om at udgive en række 
bøger i serien »Pædagogisk række-
vidde«. Bøgerne skal formidle forsk-
ning og give undervisere ny faglig 
viden, som de kan bruge i deres 
hverdag og praksis. 

DLF-medlemmer kan downloade 
bøgerne gratis som e-bog eller lyd-
bog via Min side på dlf.org. De trykte 
bøger kan også købes til en særlig 
medlemspris.

»Teknologiforståelse« af Elisa Na-
dire Caeli udkommer 10. september.

Elisa Nadire Caeli skriver ph.d. om teknologiforståelse i skolen i et  
historisk  perspektiv. Faget skal på skemaet, hvis eleverne skal kunne  
være med til at  forme et stadig mere digitaliseret samfund, mener hun.
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den. Der er meget større muligheder for at 
arbejde med og forstå den del af faget uden at 
være ’superkoder’«.

Hvad kan vi lære af historien på området?
»Mange af debatterne er én til én de samme, 
som vi har haft løbende siden 1960’erne. Nog-
le gange kan man godt få på fornemmelsen, 
at det kører lidt i ring, i stedet for at vi bygger 

oven på det fundament, der faktisk allerede 
er lagt af andre. Mange af diskussionerne er 
allerede taget, og pionérarbejdet er gjort.

Selvfølgelig er der sket rigtig meget med 
den teknologiske udvikling siden 60’erne, 
men formålet med forsøgsfaget teknologifor-
ståelse ligner rigtig meget noget, man har set 
tidligere med tilsvarende forsøg med en tek-
nologiforståelsesfaglighed.

Det, der ikke må ske nu, er, at faget endnu 
en gang ikke kommer på skemaet, efter at 
man har gjort alt forarbejdet«.

Hvorfor er teknologiforståelse ikke  
kommet på skemaet noget før?
»På daværende tidspunkt var der, så vidt jeg 
har undersøgt mig frem til, ikke i andre lande 
drøftelser om at få et tværfagligt teknologifag, 
der også indeholder dannelse og samfunds-
kritiske perspektiver, på skoleskemaet. Som 
politiker var det derfor måske svært at få øje 
på, at det var så vigtigt. Men i dag er det gået 
op for flere, at det er presserende, i takt med 
at teknologien fylder mere og mere, og at det 
er blevet mere synligt, at teknologivirksomhe-
derne får mere og mere magt«.
 
Hvad bør politikerne holde sig for øje  
i forbindelse med teknologiforståelse?
»Der skal skabes nogle ordentlige ram-
mer og afsættes resurser til uddannelse af 
lærerne til at kunne undervise i faget helt på 
linje med andre fag. Allerede for 50 år siden 
havde man øje for, at læreruddannelsen 
risikerer at blive en flaskehals.

Desuden bliver det nødt til at komme 
på skemaet som selvstændigt fag. Teknolo-
giforståelse er i sin natur tværfaglig, men 
ligesom vi bruger redskaber fra matematik 
og dansk i andre fag, så bør der være et 
fag, hvor man lærer det grundlæggende af 
linjefagsuddannede lærere. Men det er ikke 
et enten-eller. Der skal være et selvstændigt 
teknologiforståelsesfag, men elementer skal 
også integreres i andre fag for at leve op til 
disse fags formål«. 
abr@folkeskolen.dk

FORSKER:  
Skolen kan ikke komme 
uden om det nye fag 

Det nye fag skal lære eleverne at kode robotter som denne, men også klæde dem på til at være kritiske over for teknologien.

TO DAGE MED DEN NYESTE VIDEN – LIGE TIL AT BRUGE 

I HVERDAGENS ARBEJDE MED UDFORDREDE ELEVER.

Eksekutive funktioner

NY DATO: 5. OG 6. OKTOBER

LÆS MERE PÅ KØBENHAVNERKONFERENCEN.DK
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Børne- og undervisningsmi-
nisteren kommer med et nyt 
udspil, der skal puste nyt liv i 
folkeskolereformens krav om 
bevægelse i skoledagen. 

Det halter med at få indarbejdet bevæ-
gelse som et fast element i elevernes 
skoledag, så nu tager undervisningsmini-
steren konsekvensen og sætter ind med et 
nyt udspil, der blandt andet skal målrettes 
»forbeholdne« lærere og forankre en ved-
varende indsats. Børne- og undervisnings-

»Fagene i bevægelse«, har ministeren lyt-
tet til gentagne opfordringer fra blandt an-
dre Dansk Skoleidræt og Venstres idræts-
ordfører, Stén Knuth, til at gribe ind og 
sætte temaet på den politiske dagsorden. 

»Kæmpe respekt for det her. De over-
ordnede linjer er helt rigtige«, siger Stén 
Knuth om det nye udspil. 

Ifølge et notat fra ministeriet er formå-
let med initiativet at få styrket »fokus på 
implementering af bevægelse på landets 
folkeskoler og i kommunerne ved at un-
derstøtte den lokale udviklingsproces hen 
imod vedvarende ledelsesopbakning, fæl-
les retning og en stærk organisering«.

2. september 2020 | kl. 10.45

Håndværk og design: Drop eksamen i år
En debat på folkeskolen.dk får nu håndværk og design-lærernes for-
ening til at foreslå Undervisningsministeriet, at den nye valgfagsprøve 
i 8. klasse bliver udsat eller frivillig i coronaåret. Ministeriet har nemlig 
ingen planer om at slække på kravene til den nye afsluttende prøve i de 

praktisk-musiske valgfag. Oven i en tumultarisk start oplevede mange 
lærere, at håndværk og design helt blev skåret væk under corona. Nu 
har foreningen henvendt sig til ministeriet for at høre, om der er mu-
lighed for at udskyde prøven på nogle skoler.

2. september 2020 | kl. 15.07 

minister Pernille Rosenkrantz-Theil (So-
cialdemokratiet) forsøger med udspillet 
at puste nyt liv i folkeskolereformens krav 
om, at landets folkeskoleelever skal be-
væge sig mindst 45 minutter i løbet af en 
skoledag. Det sker efter gentagne meldin-
ger om, at indsatsen på mange skoler har 
tabt pusten, fordi den i for høj grad er af-
hængig af enkelte ildsjæles engagement, 
samtidig med at både skoleledere og 
kommunale forvaltninger i mange tilfælde 
forsømmer at fastholde et ledelsesmæs-
sigt fokus på udfordringen.

Med sit nye initiativ, der i Børne- og 
Undervisningsministeriet er blevet døbt 

Minister vil sætte gang i 
bevægelse i skoledagen  

På Damhusengens 
Skole foregik meget 
af nødundervisningen 
på det nærliggende 
stadion. 

Arkivfoto: Ricky John Molloy.
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To læreruddannelsessteder dropper årgangFIK DU  
LÆST: 

Lærer hyldet af forældre
Før sommerferien satte Via Uni-
versity College gang i en kam-
pagne om at takke lærere i alle 
kommuner i Region Midtjylland, 
som hver dag gør skolen til noget 
særligt for børnene. Forleden blev 
Jette Sørensen, der er kontakt-
lærer og blandt andet underviser i 
matematik, engelsk og billedkunst 
på Bjerregrav Skole i Randers, 
overrasket med den store hyldest. 

»Du har været en fast klippe, 
en trygheds- og tillidsskabende 
voksen og dygtig lærer for vores 
dreng i en meget svær tid. Det er 
vi dig evigt taknemmelig for, og 
vi ved, at de gode historier er der 
hver dag med dig som lærer!« sag-
de forælder Anja Laage Sørensen, 
da hun overrakte blomster og de 
rosende ord.

Foto: Randers Kom
m

une

25. august 2020 | kl. 12.58

Ny lærerformand i Slagelse efter kampvalg

Jacob Seersholm er ny formand i Slagelse Lærerkreds efter en 
tæt afstemning. Afstemningen om lærernes arbejdstidsaftale 
skulle ikke have været en del af valget, men blev det lidt al-
ligevel, da Jacob Seersholm stemte nej, mens modkandidaten 
Lisbet Rasmussen stemte ja. »Det er en kredsstyrelse, som 
starter meget forfra. Jeg havde gerne set, at Lisbet var fortsat 
i kredsstyrelsen. Det er jeg ked af, at hun ikke ville. Det bliver 
en spændende tid«, siger Jacob Seersholm. Han afløser Per Toft Haugaard, som har været 
medlem af kredsstyrelsen i Slagelse Lærerforening i 30 år og formand i 18 år.

28. august 2020 | kl. 16.30 

Lærerstuderende vil stemme om overenskomstaftaler
De lærerstuderende ønsker at stemme om de overenskomster, der skaber rammerne for de-
res kommende arbejdsliv. De overvejer derfor at stille et ændringsforslag til Lærerforeningens 
vedtægter, så studerende får stemmeret ved fremtidige urafstemninger om overenskomster. 
»Der er mange af os, der skal arbejde under den her arbejdstidsaftale – eller under andre 
overenskomster – to minutter efter at den er blevet vedtaget«, siger Ramus Holme Nielsen.

Den danske 
Lærerstands
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes forsikringer på op til 
25.000 kr. Sidste årspræmie betales 
det kalenderår, hvor man fylder 70 år.

Meld dig ind i Den danske Lærer-
stands Begravelseskasse, så du på 
denne måde kan sikre dine nærmeste 
en økonomisk hjælp til dækning af 
de ret betydelige udgifter, der altid 
vil være i forbindelse med død og 
begravelse. Indmeldelsen skal som 
nævnt ske, inden man fylder 50 år.

Der blev i april kvartal 2020 for 6 
afdøde medlemmer udbetalt en  
begravelseshjælp på 106.400 kr.  
– heraf udgjorde bonus 35.400 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057
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3. september 2020 | kl. 13.03 

Coronasmitte breder sig blandt lærerstuderende i Odense 
36 lærerstuderende i Odense er testet positive for corona. Meget 
tyder på, at smittespredningen er sket blandt de nye studerende i 
introforløbet. Alle 1.072 lærerstuderende er sendt hjem, og al un-
dervisning foregår online i foreløbig 14 dage.

»Vi vælger at omlægge til onlineundervisning for at minimere ri-
sikoen for, at smitten spreder sig yderligere på campus. Det er vores 
vigtigste prioritet lige nu«, lyder det fra rektor Jens Mejer på uddan-
nelsens hjemmeside. 

Årets introforløb for de nye lærerstuderende er mistænkt for at 
have været en kickstarter for udbruddet, fortæller Simon Lund, som 

er medlem af bestyrelsen i Lærerstuderendes Landskreds og lærer-
studerende på 4.  årgang i Odense. Før studiestart var han sammen 
med tutorerne hos rektor og kæmpe for, at de nye lærerstuderende 
kunne få et introforløb på trods af coronasituationen.

»Aktivitetsdagen foregik meget fornuftigt. Det eneste, jeg har 
set, er det billede, hvor der er mange, der står tæt. Ved den aktivitet, 
vi havde, var der afstand, og der var sprit. Mit indtryk var, at tutorer-
ne var gode til at spritte af og holde afstand, og så var der lige den 
ene ting, hvor det gik lidt galt«, siger han.

2. september 2020 | kl. 14.40 

Coronanedlukningen i marts skete netop, 
som mange skoler var i gang med at afslutte 
praktikforløb med lærerstuderende. Mange 
skoler valgte at udskyde praktikken til umid-
delbart efter sommerferien. Det gælder blandt 
andet Langelinieskolen, der stod med lidt af 
et hængeparti, da folkeskolen.dk/praktiklærer 
snakkede med dem inden sommerferien.

Tre ud af de fem tredjeårsstuderende fra 
Københavns Professionshøjskole fik rykket 
deres praktik. De er nu i stedet startet i en 
seksugerspraktik, som skal afvikles, side-
løbende med at de modtager undervisning 
på lærerstudiet. Forløbet afsluttes ikke med 
en egentlig eksamen, da de studerendes 
praktikopgave ikke bliver vurderet af deres 
praktikvejleder. Ifølge Langelinieskolens 
praktikkoordinator,Kristina Silla, er ordningen 
det bedst mulige kompromis.

»På denne måde kommer de ikke bagud 
på deres studie, og de går ikke glip af vigtig 
tid i praktik. Med ordningen går de glip af 
nogle undervisningstimer, til gengæld får de 
en bedre kobling mellem teori og praksis, ved 

at de veksler mellem at modtage undervis-
ning og at undervise selv«, siger Kristina Silla. 

Rasmus Holme Nielsen, forperson i Læ-
rerstuderendes Landskreds, kalder en halv 
løsning bedre end ingen løsning: »Men vi 
er bestemt ikke i mål endnu. Få får de seks 
ugers fulde praktik, de gik glip af. Når man har 

så lidt praktik, som vi nu engang har i løbet af 
læreruddannelsen, er det enormt ærgerligt«.
abr@folkeskolen.dk

Seks ugers praktik og sideløbende undervisning på lærerstudiet 
er hverdag for lærerstuderende efter corona. 

Stadig anderledes coronapraktik 

Lærerstuderende Ditte Hundevadt Jørgensens 
sidste praktikperiode blev afbrudt, da skolen 
pludselig lukkede ned. 

Privatfoto.
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Kontakt en rejserådgiver 
på 70 22 88 70

Skolerejser 
i Danmark

Vores eget skønne land gemmer på mere 
faglighed og større oplevelser, end I aner! 

Vi tilbyder spændende aktiviteter og besøg, 
som I ikke finder andre steder.

alfatravel.dk

Oplev København
Inkl. bl.a. 3 overnatninger, 

morgenmad og 1 aftensmad

Oplev Nordjylland
Inkl. bl.a. 4 overnatninger, 
morgenmad og Kajak&Surf

Fra kr. 748 Fra kr. 1.948

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Studieture medStudieture med
aktivt indholdaktivt indhold

1.695
3.395
2.798
1.499
3.998
5.695

Cesky Raj | Bus | 6 dg/3 nt. .... 

Færøerne | Fly | 5 dg/4 nt. .....

Island | Fly | 5 dg/4 nt. .............

Byglandsfjord | Bus | 4 dg/3 nt.

Skotland | Fly | 5 dg/4 nt. ........

Grønland | Fly | 5 dg/4 nt. ......

Køb hos BENNS og få:
56 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3* bus/fly på øko.klasse, 
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. /ekskl. forplejning*. Se 
nærmere under det enkelt rejsemål på www.benns.dk/studietur. 

31. august 2020 | kl. 15.55

Hjemsendte elever skal have 
nødundervisning
En ny bekendtgørelse fra Børne- og Un-
dervisningsministeriet om nødundervis-
ning har blandt nogle lærere skabt frygt 
for at blive pålagt dobbeltarbejde. De 
er bange for, at de nu kan komme til at 
sidde med ansvaret for at hjemmeunder-
vise hjemsendte elever, der er mistænkt 
for smitte med Covid-19, samtidig med 
at de stadig har ansvaret for den almene 
undervisning i klassen. Bekendtgørelsen 
trådte i kraft i sidste uge og skal overord-
net set give grundskoler mere fleksibilitet 
til at håndtere pludselig opståede situati-
oner med for eksempel smitte eller smit-
terisiko blandt elever og lærere.

27. august 2020 | kl. 10.53

Folkeskolelærere anmelder Co-
vid-19-relateret arbejdsskade
Uanset hvor meget man vasker hænder, 
og hvor ihærdigt man forsøger at flytte 
undervisningen udenfor, så kommer man 
ikke uden om, at lærere og pædagoger har 
en vis risiko for at blive smittet med coro-
navirus på arbejdet. Hvis de gør det, kan de 
forsøge at få sygdommen anerkendt som 
en arbejdsskade, hvilket to medlemmer af 
DLF allerede har gjort. De to sager er endnu 
ikke afgjort. Danmarks Lærerforening an-
befaler sine medlemmer at anmelde det så 
hurtigt som muligt, også inden man ved, 
om sygdommen vil give senfølger. Der er i 
alt indkommet over 1.000 anmeldelser af 
arbejdsskader med relation til Covid-19.

Årets PLC aftabuiserer læsevanskeligheder

Læringscentret på Auning Skole på Djurs er kåret som Danmarks bedste PLC 
2020, ikke mindst på grund af medarbejdernes indsats for skolens ordblinde 
og læsesvage elever. Årets tema var læselyst, og præmien var bøger til en vær-
di af 12.000 kroner. 

»Vi fejrer vores ordblinde og læsesvage elever en gang om året«, fortæl-
ler Auning Skoles PLC-ansvarlige lærer, Camilla Storm. På skolens bibliotek 
har man et stor »A« hængende, hvor de ordblinde og læsesvage elever har sat 
deres autografer, så alle kan se det. Det skal nemlig ikke være flovt at være ord-
blind eller læsesvag, siger Camilla Storm. 

24. august 2020 | kl. 04.52

Foto: Auning Skole
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Lærerne og børnehaveklasseledernes indsats 
er den mest afgørende faktor for elevernes 
udbytte af undervisningen. Kun forældrenes 
opbakning til skolen og barnets skolegang 
kommer på højde hermed.

»Når lærerne oplever, at de har evner og 
mulighed for at kunne lykkes med deres arbejde 
og har indflydelse på skolens og undervisningens 
udvikling, har det en positiv betydning for elever-
nes udbytte af undervisningen«. Vil vi den gode 
skole, må vi hele tiden have det for øje. Det er 
vigtigere end skoledagens længde. Det er vigti-
gere end centrale mål og kontrolforanstaltnin-
ger. Det er vigtiger end diverse pædagogiske 
modefænomener.

Indimellem bliver Danmarks Lærerforening 
kritiseret for at have alt for stort fokus på 
den gode skole frem for på medlemmernes 
arbejdsvilkår. Jeg er uenig i kritikken – for den 
gode skole og medlemmernes arbejdsvilkår er 
to sider af samme sag. 

Op gennem nullerne blev uddannelsespo-
litikken i stigende omfang overtaget af øko-
nomerne – alt skulle gøres op i økonomiske 
rationaler. Det resulterede eksempelvis i den 
læringsmålstyrede undervisning. Ud fra et 
økonomisk rationale gav det god mening: Ved 
at formulere en række klare, præcise, målbare 
mål og udvikle forskellige undervisningsforløb, 
som læreren kan anvende til at nå målet, kan 
man dels sikre, at alle elever lærer det, de skal, 
dels anvende lærernes arbejdstid langt mere 
effektivt. Det var rationalet blandt økonomer-
ne i KL og Finansministeriet. Og det rationale 
betød, at lov 409 med djævelens vold og magt 
skulle gennemføres i 2013.

Heldigvis blæser der nu nye vinde. Frem-
hævningen i indledningen er hentet direkte 
fra vores nye arbejdstidsaftale. Jeg holder i 
disse dage en række møder med forskellige 

uddannelsesordførere, og signalet er entydigt, 
at nu må vi have lærernes muligheder for at 
udøve god undervisning i fokus. Det kræver et 
afgørende brud med den økonomistyring, der 
har været den afgørende faktor i udviklingen 
af skolen gennem mange år, så vi er oppe mod 
stærke kræfter. Det brud er imidlertid afgøren-
de for, at eleverne får en god skole, og lærerne 
får nogle rimelige arbejdsvilkår.

De nye vinde er ikke kommet af sig selv. 
Det har vi sammen knoklet for gennem de 
sidste syv år. Helt afgørende har det været, at 
medlemmerne af DLF, der hver dag yder den 
helt afgørende indsats ude i skolens virkelig-
hed, har holdt den professionelle fane højt på 
trods af store udfordringer. Nu skal vi bringe 
udviklingen helt i mål blandt andet gennem en 
aktiv brug af den nye arbejdstidsaftale.

Jeg har været meget stolt over at have re-
præsenteret lærerprofessionen gennem de se-
neste 18 år. Det har været en stor ære. Tusind 
tak for jeres indsats, der har givet mig mod og 
styrke til at løfte opgaven.  

Den gode 
skole og 
medlemmernes 
arbejdsvilkår 
er to sider af 
samme sag.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN
FORMAND FOR DLF

TAK! Formandens 
eftermæle
Kurt Pedersen, pensioneret lærer, Ribe

Jeg ser i Folkeskolen nummer 14, at 
Pernille List Kristensen, tillidsrepræ-
sentant ved Højmarkskolen i Holsted, 
ønsker en ny formand for Danmarks 
Lærerforening, der har »mere positiv 
fokus på, hvad man står for, i stedet 
for negativ fokus på, hvad man er 
imod. En udvikling i retning mod at 
finde løsninger i stedet for at skabe 
konflikter«.

Underforstået at Anders Bondo 
Christensen har været negativ og 
skabt konflikter.

I hvilken verden lever hun? I de 18 
år, Anders Bondo Christensen har væ-
ret formand for foreningen, har han 
altid været positiv og søgt løsninger. 
Men det er åbenbart lykkedes for KL 
og Michael Ziegler at skabe et image 
om ham som en person med »nejhat-
ten« på, så det har slået rod langt ind i 
medlemmernes rækker.

Jeg vil ønske, at Anders Bondo 
Christensens eftermæle må blive, at 
han opnåede langt bedre resultater, 
end man kunne forvente, når man var 
oppe imod en overvældende modstan-
der, der til tider havde statsmagten i 
ryggen. 
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Hvorfor ikke bare fortælle den gode historie om folkeskolen? 
Kim Bender, salgschef, Frederiksberg

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

Tak til formanden
Camilla Munkholm Jensen, lærer, Dalmose Skole, Slagelse 

I disse tider skrives der meget om den nye 
arbejdstidsaftale og Anders Bondos snarlige 
afgang som formand. Desværre er den klare 
logik fra en del lærere, at hans afgang skyl-
des, at han har landet en aftale, han ikke selv 
kan stå inde for.

Det piner mig at se de mange kommentar-
spor om alt det, Anders Bondo er elendig 
til. Kommentarspor om, at det er på høje 
tid, at vores formand går af, at han skal 
have tak for de første ti år, men ikke de se-
neste otte, at han er en forfængelig type, der 
har været på posten grundet de »lukrative 
fordele«, og at han ikke har skabt resulta-

ter i forhandlingerne. Hvor er perspektivet 
henne?

Det er tydeligt for mig at se, at det her 
ikke er en formand, der stikker af, fordi han 
ikke kunne bedre. Den fortælling kan vi lige 
så godt mane i jorden. Det her er en for-
mand, der stråler af stolthed over det resul-
tat, der er opnået. Og det er uden tvivl no-
get, der er opnået. I denne arbejdstidsaftale 
er vi lærere blevet ligeværdige med vores 
ledelse. Sådan er det vist ikke med lov 409. 
Aftalen her lægger op til en kulturændring, 
der i den grad er tiltrængt for den danske 
folkeskole, så vi kan give slip og komme 

videre fra det forbandede år 2013, hvor rege-
ringen og KL trak gulvtæppet væk under os.

Jeg har den dybeste respekt for DLF med 
Anders Bondo i spidsen for det ufatteligt hår-
de arbejde de sidste syv år og den kamp, de 
har måttet kæmpe ad flere omgange. Anders 
Bondo fortjener en behørig tak for sin indsats 
og vedholdenhed. En tak for at han ikke ka-
stede håndklædet i ringen, men blev ved ro-
ret i en svær tid og holdt ud. En tak for at han 
har kæmpet for os med næb og kløer med 
fornuft i sit virke. Og afslutningsvis en tak for 
det afsæt, vi andre nu kan arbejde med for at 
komme videre med vores folkeskole.

Min kæreste er lærer, min søster er lærer, 
og min ekskone er sørme også lærer. Jeg er i 
kontakt med en del lærere, som alle har det 
til fælles, at de ikke er bevidste om, hvor vig-
tige de er for vores samfund. Det undrer mig. 
Faktisk vil jeg betegne lærerne i folkeskolen 
og privatskolerne som Danmarks største helte. 
Med min baggrund i erhvervslivet, både som 
selvstændig og nu som salgschef i industrisek-
toren, mener jeg, at Anders Bondo Christen-
sen og Danmarks Lærerforening har været 
faret vild i mange år. 

Jeg ser lærernes gerning som det, der ska-
ber vores børn, fra de kommer i indskolingen, 
og til de forlader skolen. Lærerne former 
eleverne ved at give dem viden naturligvis, 
men former også de enkelte mennesker, så de 
bliver innovative, selvstændigt tænkende og 
kreative, når de engang skal ud i erhvervslivet 
og skal konkurrere med udlandet. Danmarks 

arbejdsstyrke er noget helt unikt i forhold til 
de lande, vi konkurrerer med, som oftest er 
meget større end lille Danmark. Danmark er et 
førende land inden for mange brancher såsom 
vindenergi, medicin og miljørigtige løsninger. 
Samtidig er vi et af verdens rigeste lande, har 
mindst korruption ifølge Transparency Inter-
national, og vi har et af verdens bedste demo-
kratier. En stor årsag til dette er, at alt dette er 
skabt i grundskolen ved lærernes arbejde.

Danmark har ofte en unik position, hvor 
store lande skeler til os og tænker: »Kan vi 
lære noget fra Danmark?« I vores samfund er 
dette ikke et emne, vi taler om, og vi er ikke 
bevidste om dette mirakel. 

Danmarks Lærerforening har ikke haft fo-
kus på at fortælle den gode historie om, hvor 
fantastisk en folkeskole vi har. Man har »kun« 
talt om arbejdstid, løn, stress – og glemt den 
gode historie. Anders Bondo Christensen har 

helt glemt at fortælle, at den eneste resurse, 
Danmark kan sælge til udlandet, og derved få 
overskud på betalingsbalancen, er det, som 
lærerne i folkeskolen og privatskolerne har 
skabt i eleverne. Disse elever kommer alle 
ud af skolen med de bedste forudsætninger 
i verden, ikke målt i Pisa-statistik, men som 
nysgerrige, videbegærlige og glade børn og 
unge, der er klar til næste skridt i vores ud-
dannelsessystemer eller måske direkte på 
arbejdsmarkedet. Selv mange lærere har ikke 
disse tanker om sig selv, er min erfaring, og 
det synes jeg er synd.  

Hvis man gerne vil fortælle »den gode 
historie« og høste den anerkendelse, der er 
fortjent, så er det ikke den bedste ide, at der 
kun sidder skolelærere i Danmarks Lærerfor-
ening. Skolelærere skal gøre det, de er verdens 
bedste til: undervise vores børn i skolen. Her 
er I verdens bedste!  
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Mere medlemsdemokrati 
og bedre omdømme  

Om Anders Liltorp
Anders Liltorp, 43 år, er formand for 
Rødovre Lærerforening og har siddet 
i DLF's hovedstyrelse siden 2016 som 
medlem af arbejdsmiljø- og organisati-
onsudvalget og nu som medlem af over-
enskomstudvalget. 

Han har siddet i kommunalbestyrelsen i 
nabokommunen Hvidovre for Socialde-
mokratiet siden 2017 – her bor han også. 
Privat er han gift med Maria  
(lærer og tillidsrepræsentant),  
og parret har tre børn.

DLF skal være langt bedre til at 
involvere medlemmerne i processen op til 
vedtagelsen af overenskomstkrav, mener 
formandskandidat Anders Liltorp. 
Arkivfoto: Thomas Arnbo



Anders Liltorp er en ud af tre kandidater til formandsposten, 
når DLF’s kongres skal vælge ny formand senere på måneden. 
Han vil give lærerne ret til selv at vælge deres formand, og så vil 
han have medlemmerne tættere på Danmarks Lærerforening. 

Når Anders Liltorp taler om sine visioner for 
en lærerforening med ham ved roret, er med-
lemsdemokrati ordet, der går igen gang på 
gang - og da han annoncerede sit kandidatur, 
var det med et indlæg med titlen »For med-
lemmerne og for Danmarks Lærerforening«.
»Vi skal altid huske, at medlemmerne er Dan-
marks Lærerforening. Det er her, fundamen-
tet for vores styrke og legitimitet er«, siger 
Anders Liltorp indledende om sine visioner.

Hvordan skal medlems- 
demokratiet styrkes? 
»Det skal styrkes på mange fronter, og jeg 
ved, at kredsene også i dag arbejder for at 
styrke medlemsinvolveringen, og hvor svært 
det er. Medlemmerne – og ikke kun de delege-
rede – skal kunne stemme om, hvem der skal 
være deres formand og næstformand. For 
medlemmerne må det virke noget selvmod-
sigende at arbejde med den involverende 
fagforening uden at kunne stemme til de 
vigtigste valg.

Vi skal være langt bedre til at involvere 
medlemmerne i processen op til vedtagelsen 
af overenskomstkravene. Der er en tendens 
til, at overenskomstdebatten bliver for fjern. 
Det er ude i praksis og i kredsene, mange af 
de gode ideer og løsninger findes. Dem skal vi 
lære af. Vi kunne bruge en digital løsning, så 
medlemmerne op til overenskomstkongres-
serne kan vurdere vægtningen af de krav, der 
indstilles. Tænk på, hvordan det vil styrke 
kongressens beslutningsgrundlag og det 
forhandlingsmæssige mandat«. 

Hvad er dine vigtigste  
mærkesager i øvrigt?
»Vi skal have styrket vores position og ind-
flydelse. Det gør vi ved, at befolkningen ser 
os som eksperterne i undervisning og børns 
trivsel. Det er ikke meget værd, hvis vi er mest 
kendt for at være verdensmestre i udregninger 
af arbejdstid. Vi har ekspertisen, så det hand-
ler om at fastholde og udbygge det omdøm-
mespor, vi er på vej tilbage i. Det mener jeg vi 
har en gylden mulighed for lige nu.

Det er den vej, vi skal gå, hvis vi vil have 
respekt for os og vores profession tilbage, 
og hvis vi vil have folk til at lytte til os. Jeg er 

også en benhård forhandler, når det gælder 
overenskomster, men når vi fremsætter krav, 
skal det faglige argument være bærende. Når 
vi ønsker lovændringer, der forbedrer ram-
merne for folkeskolen, skal det stå lysende 
klart, at vi ønsker det for elevernes og for fol-
keskolens skyld. Vi står lige nu med en aftale, 
der giver os mulighed for at vende fortællin-
gen fra 2013. Det skal vi forstå at gribe«.

Hvad med skolepolitikken?

»Skolepolitisk er den største og mest kompli-
cerede dagsorden at genoprette folkeskolen 
som det klare førstevalg for forældrene. Hvis 
ikke vi får vendt den udvikling, hvad stiller vi 
så op med Danmarks Lærerforening? Vi skal 
være bedre til at præge og tilbyde vores eks-
pertise på skolepolitikken på Christiansborg. 
Rigtig mange kredsformænd gør det allerede 
med et imponerende relationelt arbejde med 
forvaltningen og kommunalpolitikerne. Vi 
skal overføre samarbejdssporet fra den nye 
aftale til også at være en medspiller for hele 
det politiske spektrum.

Det skaber gang på gang problemer, når 
de, der beslutter en lov, ikke er dem, der 
betaler regningen. Først havner det i kom-
munen, så hos skolelederen, og til sidst er 
det lærerne, der betaler gildet med deres 
forberedelsestid. Det holder jo ingen steder. 
Vi skal være en samarbejdspartner, der ska-
ber et bedre beslutningsfundament, så der er 
foretaget en afgørende prioritering, når der 
skal implementeres noget politisk«.

Hvilken formand kan lærerne se 
frem til at få, hvis det bliver dig?
»De vil opleve en formand, der oprigtigt er 
optaget af, at det, vi arbejder med og kæmper 
for, skal kunne forklares og forsvares i forhold 
til den hverdag, lærerne står i. For mig nytter 
det ikke noget alene at være god til skåltaler-
ne og klapsalverne, hvis ikke medlemmerne 
oplever, at det, der bliver diskuteret og kæm-
pet for, har betydning for deres arbejde.

Jeg er en person, der er venlig, ordentlig 
og meget ydmyg over for opgaven. Jeg er 
heller ikke bange for at indrømme mine fejl. 
Vi begår alle sammen fejl. Spørgsmålet er, om 
vi kan erkende det, og om vi kan lære af det. 

Det er vigtigt, at medlemmerne oplever, at de 
ved, hvor de har mig, og at de kan spejle sig i 
mig som person, og at de altid kan mærke, at 
der er et menneske bag«.

Hvilken lærer vil du sige, at du 
var, før du blev fagpolitisk på 
fuldtid?

»Jeg var en fagnørd af dimensioner, der 
brændte for stoffet og faget. Jeg brugte 
masser af humor, for sådan er jeg. Jeg har 
garanteret også været ret bestemt med klas-
sereglerne og med at opføre sig ordentligt og 
tale pænt. Og så var det helt afgørende for 
mig, at alle elever skulle være med. 

Jeg har altid været meget omsorgsfuld som 
lærer. Selv om der var skrappe krav, var der 
altid plads til et venligt eller drilsk smil og 
et klap på skulderen, når noget var svært. Ele-
verne kunne altid tale fortroligt med mig, og 
de har oplevet en oprigtig interesse for, om 
de havde det godt. Altid fokus på fagligheden, 
men aldrig på bekostning af den gode skole-
dag for dem alle«.

Hvad er det for en rejse, du har 
været ude på, siden det blev det 
fagpolitiske, der var i centrum? 

»Faren ved at blande sig og have holdninger 
er, at folk opfordrer dig til at stille op. Det 
startede faktisk allerede, meget kort tid efter 
at jeg blev lærer. Jeg tog et kampvalg om 
mødelederposten til lærermøderne. Jeg var 
træt af, at dagsordenerne ikke handlede om 
det vigtigste. Vi fik nemlig ikke diskuteret 
pædagogik og nåede aldrig det, vi skulle.
Siden gik det ret hurtigt. Jeg blev opfordret til 
at stille op som næstformand, og da forman-
den trak sig efter ét år, skulle jeg hurtigt af-
gøre med mig selv, om jeg var klar til at være 
formand. Pludselig blev det virkeligt, at når 
jeg udtalte mig eller satte min underskrift på 
noget, så var det ikke mig, men de 600 med-
lemmer i Rødovre, der alle skulle kunne stå 
på mål for det. Det glemmer jeg aldrig«.  
bje@folkeskolen.dk

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL
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Mere frihed og ansvar  
til lærerne  

Om Gordon Ørskov Madsen 
Gordon Ørskov Madsen, 54 år, 
medlem af DLF's hovedstyrelse siden 
2007. Formand for overenskomstudval-
get siden 2010. 

Tidligere kredsformand i Århus Lærer-
forening og lærer på Hasle Skole i Aarhus 
Kommune. 
Har to voksne børn. Bor med sin kone i 
Hasle, men arbejder fuldtid i Danmarks 
Lærerforening og opholder sig det meste 
af arbejdsugen i København.

F O R M A N D SVA L G

Der skal en national indsats til for at 
løse udfordringen med, at så mange 
undervisningstimer i folkeskolen varetages 
af ikkelæreruddannede, mener Gordon 
Ørskov Madsen. Arkivfoto: Thomas Arnbo



Gordon Ørskov Madsen var den første til at melde sig som 
kandidat til formandsvalget senere på måneden. Der ligger 
meget arbejde forude for DLF, hvis intentionerne i den nye 
arbejdstidsaftale skal realiseres, mener han. Men hvis det lykkes, 
venter der større frihed og mere ansvar til den enkelte lærer.

TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE
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I godt ti år har Gordon Ørskov Madsen været 
formand for Danmarks Lærerforenings 
overenskomstudvalg. Han har dermed været 
centralt placeret i det maskinrum, der har 
produceret lærernes nye arbejdstidsaftale.  
Han lægger ikke skjul på, at han ser store 
perspektiver i aftalen. Men han understreger 
også, at det kommer til at kræve noget af den 
lærerforening, han nu håber at blive formand 
for, hvis alle medlemmer skal få glæde af den.

»Min største bekymring de seneste år har 
været at se de skoler og kommuner, hvor 
der ikke er et godt samarbejde. Det her giver 
os muligheden for at få alle med. Det skal vi 
simpelthen udnytte«, siger han.

Lokalt kommer det til at kræve efterud-
dannelse af tillidsrepræsentanter og kredse, 
hvis arbejdstidsaftalens ambitioner skal 
realiseres, understreger Gordon Ørskov 
Madsen. Og den må meget gerne have form 
af fælles kurser sammen med skoleledere og 
forvaltningsfolk. Men også fra centralt hold 
i foreningen er der meget arbejde at gøre, 
påpeger formandskandidaten:

»Det lokale arbejde skal styrkes gennem 
stærke netværk, hvor vi genererer viden og 
erfaringer, der kan gøres gældende i hele or-
ganisationen. Samtidig giver det mulighed for 
at udarbejde redskaber, der stilles til rådighed 
for alle i organisationen – i forhold til arbejds-
tidsaftalen, men vi skal på flere områder 
udvikle den måde at tænke og handle på«.

Hvad er de vigtigste mærkesager, 
du går til valg på?
»Vi har lige nu muligheden for at sætte 
lærerprofessionen i centrum og styrke den. 
De tiltag, der sættes i søen, skal både have po-
litisk, forskningsmæssig og praksisforankring. 
Det er et princip, vi som forening skal arbejde 
benhårdt på at få bred opbakning til.

Desuden er det helt centralt for mig, at de 
enkelte lærere og skolerne får mere frihed – og 
større ansvar. Tænk, at vi lige nu er forpligtede 
til at prioritere elevplaner over, at lærerne har 
tid til at forberede en ordentlig undervisning. 
Det er helt uacceptabelt.

Endelig er det dybt problematisk, at så 
mange undervisningstimer i folkeskolen løses 
af ikkelæreruddannede. Vi er nødt til – i bredt 
samarbejde – at styrke hele kæden, fra at flere 

søger ind på læreruddannelsen, til at man også 
har lyst til at blive i folkeskolen, ved at skabe 
et ordentligt arbejdsmiljø og gode rammer for 
undervisningen og lærernes hverdag. Vi har 
brug for – sammen med ministeren, kommu-
nerne, professionshøjskolerne, skolelederne, 
de lærerstuderende – at få gjort det her til en 
national, sammenhængende indsats«.

Du har været med i fagpolitik i 
mange år. Hvordan vil du be-
skrive din egen udvikling?
»Jeg har lært, at der ikke er andre veje, der 
duer, end samarbejdsvejen. Jeg synes, jeg er 
blevet bedre til at finde en balance mellem at 
stå fast på mine egne og foreningens grund-
læggende holdninger og så det at finde de 
pragmatiske kompromiser i et samarbejde. Det 
handler både om at kunne tale med folk og om 
at være en god forhandler. Der er jeg blevet 
bedre med årene.

Den rejse, Lærerforeningen har været på 
fra 2013 til i dag, er eksemplarisk i forhold til 
at have det lange lys på som fagforening. Vi 
har været nødt til at tage ét skridt ad gangen, 
og det har vi gjort. Derfor er vi nået et helt 
andet sted hen i dag end for syv år siden. 
Jeg har også lært, at den, der rækker hånden 
frem, er den stærke, og det synes jeg, at vi har 
været gode til at gøre. Nogle af medlemmerne 
mener, vi har været for gode til det, men det 
er det, der har bragt os til, hvor vi er i dag.

Jeg har desuden gjort mig den erfaring, at 
vi aldrig må sætte fællesskabet over styr. Der 
har vi en stor opgave lige nu, hvor nogle har 
stemt nej til arbejdstidsaftalen, men værre 
endnu har svært ved at se, hvordan den kan 
hjælpe dem i deres konkrete arbejdssituation. 
Det er virkelig vigtigt, at vi har øje for det«.

Hvad er mærkesagerne, hvis vi 
kigger på det pædagogiske ben?
»Vi skal have mulighed for en kortere skoledag, 
vi skal af med elevplanerne og de nationale 
test. Det er helt klart min holdning. Men 
endnu vigtigere er det for mig, at skoleud-
viklingen finder sted tæt på praktikerne. Det 
princip vil jeg til enhver tid forfægte som vejen 
til holdbar skoleudvikling.

Jeg oplever desuden, at rigtig mange lærere 

og skoler fortsat kæmper med inklusion. 
Noget skal klares med efteruddannelse af 
lærerne, andet kræver mere ekspertise i form 
af resursepersoner ude på skolerne. Men det 
er også helt afgørende i forhold til inklusions-
opgaven, at man ikke som skoleledelse eller 
kommune fokuserer på, hvor stor posen med 
penge er, og så lukker øjnene for realiteterne 
og behovene. Kernen i arbejdstidsaftalen er 
at få synliggjort prioriteringerne og få gjort et 
ledelsesansvar gældende, for at tingene kan 
hænge sammen«.

Du har haft et tæt samarbejde 
med Anders Bondo, og mange 
ser dig måske som en, der kom-
mer til at fortsætte hans linje?
»Jeg har en anden personlighed og nogle 
andre kvaliteter. Det har været berigende og 
fornøjeligt at arbejde sammen med Anders, 
men jeg har ingen intentioner om at kopiere 
ham. Vi står med helt nye muligheder som 
organisation. Det kræver, at vi udvikler vores 
fagforening til at kunne klare den opgave. Der 
kommer en helt ny tid, og det kræver også, at 
vi som organisation rykker tættere sammen i 
bussen. Det vil man kunne se, at jeg vil foku-
sere meget kraftigt på«.

Hvad var du for en lærer, og 
hvordan smitter det af på dig 
som fagpolitiker?
»Jeg var udskolingslærer, og jeg lagde vægt 
på at gøre min lærergerning meget personlig. 
Da jeg bor og boede tæt på skolen, havde jeg 
mulighed for at flytte undervisningen hjem i 
mit byggerod. Der er rigtig meget matematik 
i ombygningen af et hus. Det gav en anden og 
tættere relation med eleverne, som jeg synes 
er afgørende i undervisningen.

Det var også vigtigt for mig at udfordre 
eleverne. Jeg har altid ment, at elevernes hold-
ninger skal frem blandt andet i diskussioner, 
og det har jeg i høj grad også brugt i undervis-
ningen. Når jeg møder mine tidligere elever, så 
er det helt klart det, de oftest kan huske. At vi 
gik i clinch med hinanden på den fede måde. 
Sådan er jeg som menneske, og sådan er jeg 
som lærer«. 
abr@folkeskolen.dk
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En mere lyttende 
fagforening  

Om Morten Refskov
Morten Kvist Refskov, 37 år, har været 
kredsformand i Ballerup i otte år, frikøbt 
fra en lærerstilling på Skovlunde Skole, 
afdeling Rosenlund. 

Morten Refskov har siddet i hovedstyrel-
sen i DLF i snart fem år, hvor han også 
sidder i foreningens overenskomstudvalg. 
Bor i Albertslund med Jeanette 
(lærer) og tre børn i skolealderen.

F O R M A N D SVA L G

Formandskandidat Morten Refskov har et 
inderligt ønske om, at DLF bliver kendt for 
de ambitioner, foreningen har på skolens og 
elevernes vegne. Arkivfoto: Thomas Arnbo



Morten Refskov gik sidste år efter posten som 
Lærerforeningens næstformand. Dengang blev det til et 
knebent nederlag, og nu er han en ud af tre kandidater til 
formandsposten, når DLF’s kongres skal vælge ny formand 
senere på måneden. Han vil give foreningen et friskt pust. 

»Jeg tror, at nogen i foreningen har misforstå-
et mig som person. I værdikernen er jeg den 
samme, men jeg har udviklet mig meget, har 
fået slebet nogle kanter af og er modnet siden 
min debut på kongressen i 2012«.

Sådan lyder de indledende ord fra Mor-
ten Refskov, da han bliver bedt om at sætte 
ord på, hvilken formand han selv ser sig blive, 
hvis de kongresdelegerede gør ham til lærer-
nes næste formand. Ifølge Morten Refskov 
selv ser nogen ham som det rebelske alterna-
tiv til formandsposten, fordi han tilbage i 2015 
stemte nej til overenskomstresultatet. 

»Men dér må man så sige, at jeg er et 
andet sted i dag, og det har jeg været længe«, 
siger han. 

Hvorfor vender vi tilbage til. Først skal det 
handle om Morten Refskovs visioner for sit 
kandidatur til den vigtigste post i lærernes 
organisation. 

Hvad er dine tre vigtigste  
mærkesager?
»Den ubetinget vigtigste mærkesag er at 
sikre, at den nye arbejdstidsaftale slår rod 
lokalt, så den gør en reel forskel for vores 
medlemmer alle steder i landet. Det bliver 
især helt afgørende, at vi får løftet de steder, 
hvor medlemmerne lige nu har de ringeste 
vilkår. Det er helt klart en bunden opgave.

Den anden mærkesag handler om, at vi 
skal forløse organisationens potentiale. Vi har 
i en årrække ikke ydet tilstrækkelig omsorg, 
opmærksomhed og nærvær i forhold til at un-
derstøtte vores kredse. Mange kredse oplever, 
at der i overført betydning er lige vel langt til 
Vandkunsten (DLF’s hovedsæde i København, 
redaktionen), og at vores blikke har været lidt 
for stift rettet mod det centrale niveau. Vi skal 
blive bedre til at lade os farve af kredsene i 
den måde, vi agerer på strategisk, og inddrage 
dem mere i valget af, hvilke hovedspor vi skal 
følge. Og så mener jeg, at værdiskabelsen for 
medlemmerne især sker i mødet med tillidsre-
præsentanterne og kredsene. Det skal vi tage 
mere alvorligt i fremtiden.

Den tredje mærkesag går på, at jeg har 
et inderligt ønske om, at foreningen bliver 
kendt for de ambitioner, vi har på skolens og 
elevernes vegne – og knap så meget for den 
kritik, vi rejser, og de problemer, vi peger på. 

Jeg medgiver, at vi allerede forsøger os med 
sådan en linje. Men jeg mener, at vi har brug 
for et friskt pust og en ny energi, der kan 
være med til at skabe et andet billede udadtil 
med mere begejstring og gennemslag. Det vil 
få flere til at lytte til os som organisation«.

Hvordan vil du gøre foreningen 
mere lyttende?
»Der er flere forhold. Det er for eksempel 
pudsigt, at sekretariatet på Vandkunsten er 
formandens sekretariat. Man kan overveje, 
om det i virkeligheden er en anakronisme 
i forhold til at organisere en moderne 
fagforening. Jeg mener, at en større del af 
sekretariatet burde have øjnene rettet ud 
mod kredsene. 

I mine år i hovedstyrelsen har jeg desuden 
oplevet, at mange beslutninger har været truf-
fet af formandskabet og forretningsudvalget, 
og så har vi i hovedstyrelsen blot skullet tage 
tingene til efterretning. Min ambition er, at 
hovedstyrelsen kommer mere på omgangs-
højde med den daglige politiske ledelse og i 
højere grad bliver en aktiv medspiller«.

Hvis du bliver formand, hvilken 
form for formand får lærerne så?
»En formand med en demokratisk grund-
indstilling og med en stærk tro på politisk 
ledelse. Jeg vil være én, der går forrest, men 
aldrig mere end et lille skridt foran. For 
ellers får man skabt for store afstande og 
manglende følgeskab. 

Jeg vil være meget disciplineret, arbejden-
de, ambitiøs og ærgerrig på medlemmernes 
vegne, og jeg tror på, at jeg har den fysiske 
og mentale styrke, der skal til for at tage de 
nødvendige maratoner for medlemmerne. Og 
så har jeg helt ind i hjertet en opfattelse af, at 
der ikke er noget alternativ til samarbejde«.

Og så er vi tilbage ved den rejse, Morten 
Refskov selv peger på, at han har været igen-
nem i sin fagpolitiske karriere. 

»Jeg er rundet af en kultur i Ballerup, hvor 
der er taget en række markante arbejds-
tidskampe siden 70’erne. Jeg blev valgt som 
tillidsrepræsentant på en skole med en kultur, 
der byggede på forståelse for samarbejde i 
stedet for konfrontationer.

Siden jeg stemte nej i 2015, har jeg opnået 
en dybere indsigt. Jeg har lært utrolig meget 
af at komme i hovedstyrelsen. Det har givet 
mig vigtige perspektiver og forståelse for 
centrale sammenhænge af strategisk og 
politisk karakter, men også for de forskelle, 
som foreningen rummer i forhold til kultur, 
temperament og traditioner.

Det har været en dannelsesrejse, hvor jeg 
er blevet bekræftet i, at man kommer længst 
ved at være konstruktiv, samarbejdende og 
vise, at man vil hinanden det bedste. Jeg 
tror, at alle kan nikke genkendende til, at 
man har mere lyst til at samarbejde med 
nogen, der anerkender en. Jeg oplever, at 
politikerne gerne vil anerkendes for, at de 
vil skolen det bedste - og sådan kommer 
det ikke til at fremstå, hvis vi har en meget 
konfrontatorisk tilgang«.

Du udfordrede Dorte Lange i 
kampen om næstformandspo-
sten. Vil I kunne samarbejde, hvis 
du bliver formand?
»Jeg var enormt ærgerlig over den måde, det 
udviklede sig på. Jeg har den grundindstil-
ling, at jeg skal kunne samarbejde med alle, 
og det mener jeg oprigtigt, at jeg kan. Jeg 
har også skrevet til Dorte Lange, at det er 
min helt klare ambition, at vi vil få det til at 
fungere, såfremt jeg bliver valgt, og at jeg 
med en stejl læringskurve foran mig vil have 
stor gavn af hendes erfaring. 

Både Gordon Ørskov og Dorte Lange har 
en masse at byde på. Jeg stiller ikke op for 
at skubbe dem af pinden. Jeg stiller op, fordi 
der er en ledig post, som jeg tror på, at jeg 
har evnerne til at varetage til medlemmernes 
bedste«. 
bje@folkeskolen.dk

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL
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AU L A

Nu kommer Aula 2.0
Den hidtil største opdatering 
til Aula er på vej. Lærere efterlyser 
stadig centrale funktioner.

Den 12. september kommer årets tredje opda-
tering af Aula. Den er af en sådan størrelse, at 
Kombit, firmaet bag skolernes kommunikati-
onsplatform, har valgt at kalde opdateringen 
Aula version 2.0.

»Med den nye release tager vi endnu et 
stort skridt i udviklingen af platformen. Men 
Aula er ikke et projekt, der som sådan kan 
blive færdig. Det vil skulle udvikles i hele sin 
levetid«, siger projektchef Sanne Mi Poulsen.

Ifølge Sanne Mi Poulsen dækker navnet 
2.0 over, at der er tale om den største opdate-
ring af Aula til dato. Det er dog ikke sikkert, at 
man oplever det som bruger, siger hun.

»Der kommer nogle nye funktioner og nog-
le forbedringer, som der gør i alle releases. Vi 
vælger at kalde den 2.0, fordi den indeholder 
så mange ting, som hver især forbedrer Aula. 
Den enkelte bruger vil nok ikke opleve det 
som en kæmpe omvæltning«, siger hun.

Sanne Mi Poulsen peger på udvidede mu-
ligheder for at hente brugsstatistik, mulighed 
for at udstille informationer på infotavler og 
udvidelser til komme/gå-modulet som meget 
efterspurgte funktioner, der nu kommer.

Beskedsystem og kalender frustrerer
Ifølge formand for Danmarks it- og medievej-
lederforening John Klesner er Aula med den 
nye opdatering så udviklet, at børnehaver og 
vuggestuer, der skal tage platformen i brug i 
oktober, vil undgå mange af de frustrationer, 

skoleområdet har oplevet. Han understreger 
dog, at der i den nye opdatering stadig mang-
ler centrale funktioner, der er stærkt efter-
spurgt på de fleste lærerværelser.

»Beskedsystemet er umuligt at søge i, og 
der er et presserende behov for at kunne syn-
kronisere Aulas kalender med for eksempel 
Outlook. De funktioner er stærkt efterspurgt 
og kommer heller ikke med denne opdatering. 
Det er lidt meget at kalde det en version 2.0. 
Der er ikke tale om en voldsom udvidelse. Jeg 
havde nok valgt at kalde den 1.4«, siger han.

Folkeskolen har været i kontakt med flere 
lærere, der bekræfter, at netop de to funktio-
ner står øverst på deres ønskeliste til tilføjel-
ser til Aula. En af dem er Søren Meinert fra 
Vipperød Skole. Han finder det »stærkt kriti-
sabelt, at Aulas kernefunktioner stadig halter 
et år efter ibrugtagningen«.

»Beskedsystem og kalender er primitive og 
uoverskuelige og uden udsigt til forbedring i 
version 2.0. Til gengæld kommer vi nu til at 
kunne rotere billeder inden upload og om-
døbe en mappe. Det havde nyhedsværdi, da 
Windows 95 blev lanceret«, siger han.

Ifølge Kombit er de efterlyste forbedringer 
af både besked- og kalendersystem højt prio-
riteret.

»Udfordringen er, at holdningerne til, hvor-
dan løsningen skal se ud, faktisk har været 
meget forskellige på de workshops, vi har af-
holdt. Vi har desuden udfordringer i forhold til 

TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE  ·  ILLUSTRATION: PETER BERKE



F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 2 0  /  35 

Nu kommer Aula 2.0
GDPR på netop de to områder, som vi skal 
have afklaret fuldstændig, inden vi foreta-
ger store ændringer. Det er i pipeline, det 
er højt prioriteret, men vi kan ikke sætte en 
tidshorisont på«, siger Sanne Mi Poulsen.

Infotavler endelig med
John Klesner hæfter sig ved, at det med 
den nye version af Aula bliver muligt at 
lave infotavler, ligesom man kunne med 
platformens forgænger Skoleintra. Des-
uden peger it-vejlederformanden på en 
opgradering af komme/gå-modulet som 
en markant fordel. Det er ligesom infotav-
ler en funktion, som det fremgik af den 
oprindelige tilslutningskontrakt, at første 
version af Aula skulle indeholde, men det 
er først kommet med senere.

»Modulet har været velfungerende si-
den sidste opdatering, men det har hidtil 
ikke været muligt at eksportere data til 
planlægningsformål. Det er med i denne 
opdatering. Det begynder at ligne noget«, 
siger han.

Når det kommer til funktioner, der er 
en opgradering i forhold til Skoleintra, me-
ner John Klesner dog stadig, at Aula halter.

»Dialogen mellem Kombit og de kom-
munale Aula-projektledere er helt klart 
forbedret, og der er taget hensyn til bru-
gernes ønsker. Men der mangler stadigvæk 
meget. De eneste smarte funktioner, der er 

i Aula og ikke var i Skoleintra, er muligheden 
for at skrive ud til samtlige brugere via distri-
butionslister, og at rettede brugeroplysninger 
automatisk også opdateres i centraldatabasen«, 
siger han.

Større brugerinddragelse på vej
Selv med den nye opdatering vil der stadig 
være et stykke vej, før Aula lever op til læ-
rernes behov og forventninger, mener Søren 
Meinert. Han efterlyser, at Kombit inddrager 
erfaringer fra praksis mere i udviklingen af 
platformen.

»Næsten hver morgen hører jeg kolleger, 
der bander over Aulas manglende evne til at 
fremsøge og sortere i beskedsystemet. Søger 
man på beskeder fra en bestemt forælder, 
fremkommer de i tilfældig rækkefølge. Der 
er intet overblik, og man skal bladre og søge 
rundt med et hav af variabler og søgeord uden 
indbygget logik. Det løses ikke i den nye opda-
tering«, siger han.

Ifølge Sanne Mi Poulsen arbejder Kombit på 
en ny strategi for inddragelse af brugerne: 

»Vi har før sommerferien nedsat bruger-
paneler, som vi har oplevet stor interesse i at 
være en del af. Næste skridt bliver at nedsætte 
en faggruppe, der skal være bindeled mellem 
brugerpanelerne og vores kommunale styre-
gruppe, som i sidste ende skal foretage priori-
teringerne i den videre udvikling af Aula«. 
abr@folkeskolen.dk

FAKTA 
DEN NYE OPDATERING 
AF AULA INDEHOLDER 
BLANDT ANDET:
• Udvidet mulighed for angivelse 
af titel for medarbejdere.  

• Rotering af billeder. 

• Notifikationer for  
fællesindbakker.

• Udvidede muligheder og filtrering
for placeringer i komme/gå.  

• Sletning af egne album.  

• Omdøbning af beskedmapper.  

• Forældre og børn kan ikke 
fjerne følsomhedsmarkering. 

• Sikre dokumenter åbnes som 
standard i læsetilstand.  

• Notifikation om anmeldt indhold 
til administratorer.

• Muligt at dele album med 
tværgående grupper.

• Muligt at opsætte infotavler, som
udstiller informationer fra Aula. 

• Muligt at hente brugsstatistik fra 
Aula via Serviceplatformen.

• Synkronisering af ændringer i 
kontaktdata mellem Aula og andre 
administrative systemer i kommunen.

Kilde: Aulainfo.dk
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Bondo på 
hjemmebane

I N T E R V I E W

23. september er sidste dag, hvor Anders Bondo Christensen kan kalde sig 
formand for Danmarks Lærerforening. Et par uger før har hans kone, Gitte 
Hansen, sagt sit farvel til kollegerne. Fagbladet Folkeskolen var med, da 

parret tog første skridt til et nyt liv.

TEKST: MARIA BECHER TRIER  ·  FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN
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Det røde mustenshus ser ud til ikke 
at have en ende. Det er det sidste 
hus på vejen i Ullerup. 11,1 kilome-
ter fra Sønderborg. I indkørslen 

holder en godt brugt hvid Folkevogn Trans-
porter. Det er fredag. Men ikke hvilken som 
helst fredag. Det er i dag, at Gitte Hansen hol-
der afskedsreception. Efter 33 år som lærer på 
Varnæs Skole siger hun farvel til sine kolleger 
– og hendes mand, lærerformand Anders Bon-
do Christensen, går til hånde. Det skal være 
ordentligt, og det skal være hjemmelavet. 

Med stolthed i stemmen præsenterer hun 
figenkompot, honning med hjemmehøstede 
nødder fra sommerboligen på Ærø og vindru-
er fra haven. Spændingen sitrer i hele hendes 
krop, da det hjemmebagte rugbrød bliver 
pakket sirligt ind ved køkkenbordet. Hendes 
mand har bare tæer og smider endnu et stort 
hvedebrød i ovnen. Opskriften er slået op, for 
selv om Anders Bondo har bagt brødet mange 
gange, kan han aldrig huske, hvornår han skal 
skrue ned for varmen. 

Datteren Anna Hansen sidder ved spise-
bordet. Hun er lærer og har netop startet en 
1. klasse i Slagelse. Svigersønnen holder roligt 
øje med de to børnebørn, Astrid og Inge, der 
hvinende har kastet sig over udklædningskas-
sen. Anders Bondos far, Harry, er gået en tur. 
Nogle gange er der lidt for meget gang i den i 
huset i Ullerup. 

Huset i Ullerup er hjemmebanen for An-
ders Bondo Christensen. Det var her, Gitte 
Hansen og han opdragede fire børn, her, han 
sov, da han var kredsformand i Sønderborg 
og Omegns Lærerkreds, her, han pustede ud 
i weekenden, da han blev formand for Dan-
marks Lærerforening. Her, han umiddelbart 
planlægger at bruge mere tid, når han forla-
der formandsposten 23. september.  

Allerede inden han blev formand for Læ-
rerforeningen, sov han som medlem af DLF’s 
hovedstyrelse ofte i København. Og det var 
derfor fra hovedstaden, at han i 1999 ringede 
til konen for at overbringe nyheden om, at 
han gik efter at blive formand for Danmarks 
Lærerforening. 

»I morgen siger jeg, at jeg stiller op til 
formandsposten«, sagde han. »Du kan gøre, 
hvad du vil. Jeg bor i Ullerup«, var Gitte Han-
sens svar. Og derfor er de her i dag. I det røde 
murstenshus i Ullerup. Og her bliver de. Det 
har Gitte bestemt.

I lærernes tjeneste
Anders Bondo Christensen blev kredsfor-
mand som 27-årig. Sidenhen valgt ind i DLF’s 

hovedstyrelse. Han havde ingen masterplan 
om at blive formand, bedyrer han. I stedet 
opfordrede han den daværende næstformand 
Stig Andersen til at stille op. Men da han ikke 
gjorde det, gjorde Anders. I dag er han den 
længst siddende formand i Danmarks Lærer-
forenings historie. Selv om han tabte kamp-
valget mod Anni Herfort, fortsatte han i ho-
vedstyrelsen, og da Anni Herfort tre år senere 
trak sig på en ekstraordinær DLF-kongres, var 
han eneste kandidat til posten. 

De seneste 18 år har han drukket mor-
genkaffen i København oftere end ved spi-
sebordet i Ullerup. Når han ramte familien i 
weekenden, måtte datteren Anna ofte kalde 
på hans opmærksomhed, fordi tankerne hang 
fast i Lærerforeningen. I stuen er der enighed 
om, at det ikke har været en optimal familiesi-
tuation. Men der er ikke for alvor fortrydelse i 
Anders Bondos stemme.  

»Det har da haft en kæmpe omkostning, at 
jeg aldrig har været hjemme. Men man skal 
lade være med at gå og sige, at man svigter. 
Man har truffet et valg, og så må man stå ved 
det«, siger han. 

Målsøgende stræber
Opgør med timetælleriet og en samlet hoved-
styrelse var to mål, som Anders Bondo Chri-
stensen havde, da han blev formand for læ-
rerne i 2002. Han mener, at han trods opture 
og nedture har nået sine mål. Et højdepunkt 
var, da han forhandlede arbejdstidsaftalen i 

I N T E R V I E W



F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 2 0  /  39 

2008. KL stillede med Mads Lebech, davæ-
rende borgmester på Frederiksberg, og Anders 
Bondo følte, at de to fik den danske model til 
at leve, da de landede en aftale, der ifølge ham 
gjorde op med timetælleri og bureaukrati. 

»Jeg har indgået mange aftaler og overens-
komster. Senest arbejdstidsaftalen. I min tid 
har der sammenlagt været ét hovedstyrelses-
medlem, der har stemt nej – ellers har alle 
bakket op om resultaterne. Det har været en 
vigtig opgave at få samlet foreningen«, siger 
han og understreger, at det ikke er ensbety-
dende med, at der ikke må være uenighed. 

»Det må ikke misforstås, som at man kvæ-
ler uenigheden. Jeg synes, det var fantastisk, 
da Niels Christian Sauer sad i hovedstyrelsen, 
eller da Peter Hess var der. Der skal være 
nogle, der bider én i haserne. Det har man i 
den grad brug for. Men det vigtige er, at man 
prøver at lytte til hinanden og finde landinger 
på tingene, som vi bredt kan se os selv i, og 
det er jeg glad for er lykkedes«. 

Lærerformanden synes selv, at han er god 
til at lytte. Han forsøger også at uddelegere. I 
forretningsudvalget i DLF har de fem fagpoli-
tikere besluttet, at hvert af de tre politiske ud-
valg i DLF fungerer som et lille ministerium. 
Men Anders Bondo indrømmer, at han kan 
have lidt svært ved at slippe ansvaret. Han 
er måske mest kendt fra overenskomstfor-
handlingerne, men han har også brugt meget 
energi på pædagogiske dagsordener, senest i 
udviklingen af DLF’s skoleideal. Skal han give 
et råd til DLF’s næste formand, er det måske 
ikke at involvere sig helt så meget i alting, 
som han selv har gjort. 

»Det der med at sige, at der er noget, som 
man ikke behøver at være 110 procent over. 
Det er måske en meget god ide. Vi har talt 
om, at udvalgsformænd har ministeransvar. 
Det synes jeg, at jeg har levet op til, men 
jeg vil frygtelig gerne orienteres og frygtelig 
gerne drøfte, hvad der sker på alle de mange 
felter af DLF«.

Datteren Anna Hansen, der også selv er lærer, ny-
der at hjælpe sine forældre med forberedelserne til 
morens afskedsreception. Hun har først for nylig 
meldt offentligt ud, at hendes far hedder Anders 
Bondo Christensen. »Jeg vil ikke stå til ansvar for 
hans gerninger«, siger hun. 

Køkkenhaven er på 250 kvadratmeter og giver 
kål, salat, rødbeder, kartofler, majs og porrer. 
Alt bliver gemt, så parret er selvforsynende 
med grøntsager det meste af året. Det er mest 
Anders Bondo, der luger. 
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Lærer med stort L
I huset i Ullerup bliver han også orienteret. 
Han kender navnene på de fleste af sin hu-
strus elever. Hun har altid fortalt ham om sin 
hverdag på skolen. Han understreger igen og 
igen, at lærerjobbet er verdens bedste job, 
og at han er lærer med stort L. Men i dag er 
han ægtemand og tager beredvilligt imod sin 
kones opfordringer om at plukke æbler, bage 
brød og pakke bil.

Han har gennem alle årene lyttet til Gitte 
Hansen. Nogle gange mere engageret end 
andre. Men Gitte Hansen er blevet ved med at 
fortælle historierne fra Varnæs Skole.

»Han har simpelthen brug for at tænke på 
noget andet indimellem«, siger hun, mens 
hun kigger på uret og overvejer, om hun skal 
skifte tøj nu, eller først når hele buffeten er 
bragt op på skolen.

Selv om de har set mindre til hinanden 
end de fleste andre par, så er Gitte Hansen tit 
dukket op, når hendes mand har haft mest 
brug for det. Som i 2013, hvor det stod klart, 
at forligsmand Mette Christensen snart ville 
erklære sammenbrud i overenskomstforhand-
lingerne. Gitte Hansen ringede og fik lov til at 
komme ind i Forligsinstitutionen med øl i ta-

sken. Hun havde fri, for Anders og hun havde 
planlagt en tur til Rom. Den tur blev erstattet 
af et par timers søvn på to madrasser på gul-
vet, som HK’s forhandlere havde med. 

»Jeg har været under et ekstremt pres. Jeg 
prøver at signalere overskud, men indeni er 
jeg under ekstremt pres. Jeg er på mange må-
der en følsom person og føler et enormt an-
svar for at lykkes. Jeg ved, at der er titusindvis 
af lærere, og når det er Forhandlingsfælles-
skabet, så er hundredtusindvis af offentligt 
ansatte afhængige af, at jeg kommer i mål. 
Det er et kæmpeansvar. Det har ikke for mig 
været tungt at bære, men det er en stor be-
lastning. Og det at have Gitte gør en kæmpe 
forskel«, siger Anders Bondo.

Selvrespekten
Da KL’s lockout i 2013 lukkede skoleporte for 
de fleste lærere, gik Gitte Hansen som tjene-
stemandsansat på arbejde på Varnæs Skole. 
Anders Bondo rejste land og rige rundt for at 
holde humøret oppe hos de lockoutede lærere. 

»Jeg sov kun ganske få timer i døgnet. Der 
var en dag, hvor jeg kørte 900 kilometer. Så 
kommer man altså langt i Danmark for at del-
tage i medlemsmøder og arrangementer. Det 

Gitte Hansen og Anders Bondo får pludselig 
travlt med at nå hen til skolen. De bor kun i 
halvdelen af deres ejendom. Sidste år købte 
de den anden halvdel for 305.000 kroner. 
Kommunen ville sælge, og den ældre mand, 
der boede der, skulle flytte. Nu får han lov til 
at blive boende i huset. 

I N T E R V I E W
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Anders Bondo Christensen har eget fadølsanlæg og har fustager med til sin hustrus afskedsreception. Anlægget væltede 
godt nok i sommer, da parret var i deres hus på Ærø, så der er en vis bekymring for, om anlægget nu også virker. 

var nok lidt vanvittigt, at jeg kørte selv. Min 
sekretær ringede rundt og sagde: ‘I skal sørge 
for en parkeringsplads tæt ved indgangen, og 
I skal sørge for, at han får noget at spise, og 
det må ikke være sandwich’. Det var bare ind, 
småløbe ud til bilen«, siger han og tilføjer: »Jeg 
fik også en enkelt bøde, fordi jeg talte i mo-
biltelefon, mens jeg kørte. Det var en meget 
venlig betjent. 'Jeg ved, du har travlt', sagde 
hun, og så skyndte hun sig at give mig bøden. 
Og så vendte hun tommelfingrene op og sagde 
held og lykke«, siger han og viser med et op-
muntrende smil, hvordan hun gjorde. 

Den 25. april 2013 var Gitte Hansen igen 
i København. Hun gav Anders Bondo et kort 
knus, da han gik over Christiansborg Slots-
plads. En spontan demonstration blev lang-
somt samlet, stilladsarbejdere byggede en sce-
ne. Helle Thorning-Schmidt, Christine Antorini 
og Mette Frederiksen bebudede for rullende 
kameraer, at KL’s lockout af lærerne stoppede 
nu, og lærernes arbejdstidsaftale blev erstattet 
af en lov. Da Anders Bondo Christensen gik 
mellem demonstranterne, greb en lærer fat i 
hans arm og spurgte: »Har vi tabt nu?« 

»‘Ja, vi har tabt, men vi har heldigvis ikke 
tabt vores selvrespekt’, svarede jeg. Det var 
en vigtig opgave for mig at prøve at holde 
lærernes selvrespekt oppe. Det var virkelig et 
sort kapitel i Danmarkshistorien«, siger han 
med et lidt opgivende træk på skuldrene ved 
spisebordet.  

Opslidende forhandlinger
Fade med pølser, ost i alle afskygninger og 
store dåser med slik hentet syd for grænsen 
bliver båret ind i bilen. Gitte Hansen tripper 

for at komme hen til skolen. Anders Bondo 
løber ind efter det sidste brød og sætter sig 
bag rattet. 

På Varnæs Skole har pedellen dækket 
bordene med hvide duge. Pedellens kone 
har lavet blomsterdekorationer, og der er 
masser af flasker med håndsprit. Anders 
Bondo må skræve over skoletasker på gan-
gen, da han bærer kasserne ind.

Selv om gæsterne kommer om lidt, er 
der ro på hans krop. Sådan har det ikke altid 
været. De mange og langstrakte forhandlin-
ger har tæret – også mere end godt er, me-
ner han selv. I efteråret 2013 væltede Anders 
Bondo Christensen på cyklen. 

»Så gik jeg til min læge og sagde, at jeg 
havde fået virus på balancenerven, for det 
havde jeg nogle kammerater, der havde. Så 
grinede lægen og sagde: ‘Du har ikke virus 
på balancenerven’. Det var en efterreaktion 
på forløbet i 2013. Der skete noget fysisk. Jeg 
kommer aldrig helt tilbage. Jeg er selvfølge-
lig også blevet ældre, men min fysik er bela-
stet af, at jeg har brugt mig selv. Den runde, 
vi tog i 2018, var heller ikke for tøsedrenge. 
Jeg var chefforhandler på det store kom-
munale område. Jeg var næstformand i CFU 
(Centralorganisationernes Fællesudvalg, 
redaktionen), jeg var chefforhandler på læ-
rerområdet, det var jo en stor opgave«, siger 
han og fortæller, at det var en medvirkende 
årsag til, at han efter forhandlingerne i 2018 
bestemte sig for, at forhandlingerne om en 
overenskomst i 2021 bliver uden ham: »Man 
skal kunne holde til det«.

Fremtiden er uvis  
Alt er anrettet. Anders Bondo har sat brødet 
kunstfærdigt op på bordet. Gæsterne begyn-
der langsomt at komme. Men Gitte er væk. 
»Hvor er hun henne? Det er ikke smart, det 
her«, siger han, mens han nikker venligt og 
hilser afmålt på dem, som kommer ind. »Jeg 
gik også samtidig med min kone. Det er ikke 
så ringe«, kommer en ældre herre hen til 
ham og siger. Anders Bondo smiler skævt. 

Han har ingen fremtidsplaner, bedyrer 
han. Han håber, han kommer til at kunne 
sove seks timer i træk. Det har han ikke gjort 
de sidste ti år. Men han bliver ikke almindelig 
lærer i folkeskolen igen. »Jeg tror ikke, at der 
er en skoleleder, der vil have mig i klassevæ-
relset nede ad gangen«. Han har allerede fået 
jobtilbud. Han vil dog ikke ud med hvilke. 

»Men først tager jeg en måned sammen 
med Gitte. Vi har jo ikke set så meget til 
hinanden«. 

Og så lyder Gitte Hansens stemme:
»En måned? Jeg håber da, at det bliver 

lidt mere«.  
mbt@folkeskolen.dk

OM ANDERS BONDO 
CHRISTENSEN
• Født den 16. marts 1959, fra Ans i Midtjylland. 

Søn af Harry og Birte Regin Christensen (født 
Bondo), midterste barn af fem.

• Læreruddannet på Skårup Seminarium på 
Sydfyn 1982.

• Valgt som formand for Sønderborg og 
Omegns Lærerkreds 1987, medlem af DLF's 
hovedstyrelse fra 1996 og første gang valgt 
som formand den 4. oktober 2002.

• Anders Bondo har også været formand for 
blandt andet Lærernes Centralorganisation og  
Forhandlingsfællesskabet for kommunalt og 
regionalt ansatte, tidligere KTO. Han er i dag 
formand for Lærernes Pension og for Lån & 
Spar Banks bestyrelse.

• Gift med lærer Gitte Hansen siden 1990. 
Sammen har de fire børn, syv børnebørn og en 
mere på vej.

• Fratræder som DLF-formand den 23. 
september på Danmarks Lærerforenings 
kongres.
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ANMELDELSER

Fremtidens kompetencer vil være essentielle for løsningen af verdens 
udfordringer. Teknologien er et tveægget sværd, som skal forstås for 
at kunne anvendes. Bogen lægger an til gode refleksioner over dette 

komplicerede emne i en uddannelseskontekst.

Selve fremtiden  
er på spil

res rejse med teknologi på en forgrenet sti med 
utallige muligheder for at fare vild på vejen ind i 
fremtiden. Forfatter Camilla Mehlsen tegner på 
malerisk vis dagens landkort op. Der lægges an 
til det store drama omkring, hvilke fremtidige 
scenarier der venter bag næste sving. Af både 
muligheder og farer.

Selvom emnet kan virke tungt, bliver læ-
seren ført let og elegant igennem stoffet. Det 
sker uden tunge fagudtryk eller højtravende 
navlepilleri. Kapitlerne udfoldes af en række 
fagligt anerkendte personers meninger og 
holdninger inden for en række temaer. Eksem-
pelvis bidrager Vincent Hendricks, Francis 
Fukuyama og Thomas Ziehe. Cases, faktabok-
se, refleksionsspørgsmål og citater er alle med 
til at give læseren lyst til at interagere med bo-
gens tekst og budskab. Det er et held, for der er 
meget på spil.

Forfatteren formår at gøre de fjerne futu-
ristiske, ofte apokalyptiske scenarier nære og 
vedkommende. Det sker i en verden, hvor det 
kendte og sikre allerede er i opbrud. Hvad er 
mest sikkert, en uddannelse som revisor eller 
youtuber? 

Igennem den første del af bogen opridses 
baggrunden og de grundlæggende megatrends 

og megaproblemer. I den anden del udfol-
des syv områder, som vurderes repræsentative 
for de menneskelige kompetencer. At opbygge 
kompetencer her skal både bidrage til løsning 
af de helt store udfordringer såsom klimakrise 
og overbefolkning og give det enkelte individ 
større handlemuligheder. Vi er allerede der, hvor 
mangel på batteri og wifi kan begrænse det 
moderne menneske i helt basale ting lige fra 
evnen til at kunne kommunikere og skaffe nød-
vendige oplysninger til at kunne fremvise tog-
billet eller noget så simpelt som at kunne tiden.

Mehlsen tvinger ikke et rigtigt eller forkert 
svar ned over læseren, men danner på fin vis 
en ramme for at reflektere over og træffe frem-
tidens valg på et veloplyst grundlag. Hvordan 
kompetenceområderne så skal komme i spil, er 
op til politikere, meningsdannere, uddannelses-
folk, lærere og forældre. Læs bogen, og bliv klo-
gere på, hvilke krav det nuværende og fremtidige 
uddannelsesområde vil blive stillet over for. 

D A N N E L S E

Homo Futura – 7 kompetencer  
til en bedre fremtid

 � Camilla Mehlsen
 � 259 kroner
 � 218 sider 
 � Dafolo

»Læs bogen, og bliv klogere på, 
hvilke krav det nuværende og 

fremtidige uddannelsesområde vil 
blive stillet over for«.

○ ANMELDT AF:  KENNETH HANSEN

Tjekker du din mail ubevidst og hopper tit fra 
én opgave til en anden? Har du overvejet, om 
det er dig, der styrer teknologien, eller om-
vendt? Og hvad gør det ved samfundet i en 
nær fremtid? Tænker du over, hvorfor kritisk 
tænkning bliver essentielt for demokratiet i en 
mere og mere teknologisk verden?

»Homo Futura« er bogen, som beskriver vo-
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Som bilisten får hjælp af reflekserne på de 
hvide kantpæle langs vejene, kan læseren 
få hjælp til at finde kursen i skolens liv i 
denne bogs refleksioner.

Inden støvet 
helt har lagt sig

De hellige haller

 � Hans Erik Hansen 
 � 130 kroner 
 � 160 sider 
 � Forlaget Forfatterskabet

L Æ R E R L I V ○ ANMELDT AF:  JENS RAAHAUGE

Bloggeruniverset på folkeskolen.dk tegner 
et fint og nuanceret portræt af tanker om og 
hverdag i skolen. En af de bloggere, der lever 
op til både det fine og det nuancerede, er Hans 
Erik Hansen, som nu i bogform har samlet en 
række indlæg fra tiden op til reformen og frem 
til i dag – de fleste forsynet med en lille per-
spektiverende note.

Da jeg læste bogen, blev jeg flere gange 
ramt af glimt fra Aalborg-læreren Jacob Kok-
kedals to romaner »Det de ikke snakkede om« 
og »Dagens kamp«, der med ironi, sarkasme 
og satire ætser undervisningsminister Pelle-
grinis angreb på folkeskolen. Her får man luft 
for vreden. Hans Erik Hansens indlæg er nok 
udsprunget af den samme frustration, men 
hans stil er en anden. Det er ikke tilfældigt, at 
han anvender illustrationer af tegneren Julius, 
hvis streg tidligere med troldsplinter og humor 
indfangede skolens liv.

Hans Erik Hansen skriver som den erfarne 
og nu pensionerede lærer, der kender skolen 
indefra – på godt ondt – og som ved, hvad 
det er for en værdifuld arv, Danmarks lærere 
har ønsket at give videre, men hvor Corydon, 

Frederiksen og Antorini stod i spidsen for ikke 
at forhøje arveafgiften, men at ekspropriere 
200 års erfaring. De byggede på statistik-
kernes evidens, men Hans Erik Hansen tager 
afsæt i hverdagserfaringernes relevans.

Derfor er bogen så vigtig, både som et ind-
sigtsfuldt og nuanceret vidnesbyrd om en tid, 
der forkastede de grundlæggende værdier i 
den danske formålsstyrede folkeskole, og som 
et oplæg til refleksioner over muligheder for 
den skole, der skal skabes i fremtiden. Profes-
sor Lene Tanggaard peger i sin bog »FAQ om 
kreativitet« på, at kreativitet også består i at 
se på det kendte i en ny kontekst; altså at gen-
opdage. Det er her, bogens nuancerede hver-
dagsskildringer byder sig til. De repræsenterer 
ikke en enøjet glorificering af lærerne og deres 
indsats, men de beskriver kontinuiteten i det 
lærer(sam)arbejde, der bygger på folkeskolens 
formål, og som nu er blevet atomiseret.

Bogens tekster bør finde vej ind i lærerud-
dannelsen og i skolernes mødelokaler. For om 
få år vil de unge, som bliver ansat, ellers tro, at 
det, de bliver budt, er normalt. 
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TJEN PENGE  
TIL KLASSEN
STØT ANBRAGTE BØRN OG UNGE 

Børnehjælpsdagens Julelotteri 2020

LÆS MERE OG TILMELD JER: WWW.BHD.DK/LOTTERI
SALGSPERIODE: 9. OKT – 30. DEC 2020

To af tidens hotteste unge digtere spiller 
godt med og mod hinanden i en ny lærebog 
om lyrik. 

Når grimheden  
bliver til poesi

Caspar Eric og 
Theis Ørntoft 
 – Portrætsamtaler og 
lyrikanalyser

 � Peter Christensen,                   
Jens Larsen

 � 278,75 kroner 

 � 128 sider

 � Gyldendal

D A N S K  O V E R B Y G N I N G E N ○ ANMELDT AF:  CECILIE ROSDAHL

Forfatterne har mange års undervisningser-
faring. Det præger opgaverne, der inddrager 
eleverne i forståelsen, oplevelsen og med-
digtningen. Bogen balancerer fint imellem 
øvelser og lyrikanalyser, hvor eleverne skal 
forholde sig undersøgende og undrende ud 
fra stilistiske analyser.

Bogen zoomer ind og ud i Caspar Eric og 
Theis Ørntofts digte og forfatterskaber. Vi er 
med i de personlige erindringer om trafikulyk-
ker, og hvad det vil sige at være født med et 
handicap. Men handicap får flere betydninger, 
det er også et udtryk hentet fra sportens ver-
den. Caspar Erics lidt kortere ben får dobbelt 
potens i hans lyrik. Han viser os, at mennesker 
ikke er perfekte, og netop fordi han tør tale højt 
om det, kan der være plads til os alle.

Digtene rummer det menneskelige og er 
samtidig legende og intelligente og vidner om 

et større univers inden for digtenes eget, som 
når indholdsfortegnelse bliver til digt. Theis 
Ørntofts økodigte tager os med ind og ud af 
kloden og de ting, vi gør ved den på godt og 
ondt. Især det sidste.

Bogen introducerer samtidig til forskel-
lige tilgange til litteratur, og forfatternes eget 
bud, værkstedssamtalen, leverer en læsning 
med forfatternes liv, inspirationer og samtid. 
Bogen har et lækkert design, der gør lyrikana-
lyse og læsning appetitlig og interessant. Der 
er lagt op til, at eleverne med de mange opga-
ver, som skal besvares på post-it, får mulighed 
for refleksion, indlevelse og perspektivering.

Temaerne spænder vidt og kan åbne op for 
vigtige samtaler i klassen omkring tekstlæs-
ningen. Bogens styrke ligger i den gode veksel-
virkning mellem fakta og digte og opgavernes 
invitationer til selv at skrive digte. For måske 
forstår man og læser man bedst digte, når man 
selv har prøvet det. 

ANMELDELSER
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PERSONALIA

Nye praktikanter på    
Folkeskolen

Redaktionens nye praktikant, 
Freja Grooss Jakobsen, 24 år, 
er meget optaget af den sociale 
uretfærdighed. Hun drømmer om at 
fortælle historier, der giver et indblik 
i en menneskelig verden, og hvor 
formålet med systemet ikke altid 
stemmer overens med virkeligheden.  
»Jeg vil gerne forsøge at komme med 
et unikt perspektiv på en sag. Noget, 
vi ikke har set, oplevet eller tænkt 
over før. Det må være ambitionen«, 
beskriver hun. 
Til daglig læser Freja en kandidat 
på Roskilde Universitet i journalistik 
og socialvidenskab, hvor hun også 
har en baggrund som bachelor 
inden for journalistik og politik og 
administration. Det næste år skal 
hun arbejde hos Folkeskolen. 
caj@folkeskolen.dk

Camilla Jørgensen, 26 år, skal 
være en del af Folkeskolens redaktion 
det næste halve år. Som nytiltrådt 
journalistpraktikant har hun allerede 
sendt live fra et pressemøde og haft 
en snak med KL’s topforhandler, 
Michael Ziegler, om, hvor meget han 
kommer til at savne lærernes formand, 
Anders Bondo Christensen.
»Jeg drømmer om at være den, der får 
fat i nøglepersonen på det helt rigtige 
tidspunkt. Den, der får det mest 
rammende, sjoveste og historiske 
citat«, siger Camilla Jørgensen.
Hun er i gang med en kandidat i 
journalistik og har en bachelor i 
kommunikation og engelsk. Ved siden 
af sine studier har Camilla Jørgensen 
arbejdet med børn og unge, været 
frivillig i Ungdommens Røde Kors og 
arbejdet i daginstitutioner. 
»Min drivkraft er ofte rettet mod børn 
og unge. Der er bare noget magisk i at 
følge børns rejse gennem livet«. 
fgj@folkeskolen.dk

MINDEORD

Jørgen  
Stampe

Jørgen Stampe var medlem af Dan-
marks Lærerforenings hovedstyrelse 
fra 1984 til 2003, og i alle 20 år 
var han et særdeles aktivt medlem, 
der fik udrettet meget. »Flittig og 
grundig«, »udholdende og dygtig« 
– »og heldigvis med en sund gang 
selvironi«, lyder det fra mennesker, 
der har arbejdet sammen med ham.
Da Martin Rømer i 1993 gik af som 
formand for DLF, stillede Stampe op 
– og tabte. 
I 1996 blev Stampe formand for 
pædagogisk udvalg, for han mente, 
at pædagogikken var det vigtigste 
felt at beskæftige sig med for en 
lærerforening. Her foldede han for 
alvor sit talent ud, så man kunne 
mærke hans engagement for den 
gode skole for alle. 

Det var bestemt ikke en udbrændt 
Stampe, der i 2003 forlod DLF's 
hovedstyrelse. Han blev lærer i to år 
på Buddinge Skole – for en klasse 
med store udfordringer. Som han 
sagde: »Jeg har prædiket om den 
gode undervisning i årtier, nu må jeg 
selv vise det i praksis«.
Som bestyrelsesmedlem i LB 
Forsikring var Jørgen Stampe 
hovedmanden bag LB's politik om 
samfundsansvar, og han fortalte 
ivrigt om Earth University i Costa 
Rica, hvor LB Forsikring støtter en 
studerende fra Zambia, så hun kan 
uddanne sig som landbrugskyndig 
og vende tilbage til sit hjemland og 
udvikle samfundet.
»Solidaritet er et gammeldags ord, 
men det virker stadig. Og der er brug 
for det i skolen, ja, overalt«, sagde 
Jørgen for tre uger siden, da vi talte 
sammen for sidste gang.
Thorkild Thejsen, tidligere 
ansvarshavende chefredaktør, 
fagbladet Folkeskolen

Ærø Efterskole, 5970 Ærøskøbing

Ærø Efterskole søger ny forstander

§ Ansøgningsfristen er den 15. Sep. 2020

Kvik-nr. 80841089

Frederiksberg Friskole, 2000 Frederiksberg

Skoleleder til Frederiksberg Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 25. Sep. 2020

Kvik-nr. 80882022

Egedal Kommune, 2765 Sørrum

Vi søger 2 pædagogiske afdelingsledere

§ Ansøgningsfristen er den 11. Sep. 2020

Kvik-nr. 80888892

NUMMER 16: 
Tirsdag 15. september 2020 kl. 12

NUMMER 17: 
Tirsdag 29. september 2020 kl. 12

NUMMER 18: 
Tirsdag 13. oktober 2020 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 

2020

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

KORTE MEDDELELSER

Når grimheden  
bliver til poesi
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Grønnemose skole, 2860 Søborg

To udviklingsorienterede faglige ledere søges

§ Ansøgningsfristen er den 14. Sep. 2020

Kvik-nr. 80898926

Udviklingscenter Skiftesporet, 2610 Rødovre

Behandlingsskole i Rødovre søger lærer!

§ Ansøgningsfristen er den 20. Sep. 2020

Kvik-nr. 80916838

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

 Vi søger en lærer til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11. Sep. 2020

Kvik-nr. 80916955

Ryomgaard Realskole, 8550 Ryomgård

Lærer til Ryomgaard Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 23. Sep. 2020

Kvik-nr. 80929447

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Administrativ leder med pædagogisk baggrund

§ Ansøgningsfristen er den 21. Sep. 2020

Kvik-nr. 80929260

Birkerød Privatskole, 3460 Birkerød

Matematiklærer - barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 18. Sep. 2020

Kvik-nr. 80947718

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Pædagogisk afdelingsleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 17. Sep. 2020

Kvik-nr. 80947804

Køge Kommune, 4600 Køge

Lærere til skole- og dagbehandlingstilbud

§ Ansøgningsfristen er den 14. Sep. 2020

Kvik-nr. 80971923

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Barselsvikar søges per 1. November 2020

§ Ansøgningsfristen er den 30. Sep. 2020

Kvik-nr. 80983378

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærere til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 18. Sep. 2020

Kvik-nr. 80983505

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til Skolen ved Sundet

§ Ansøgningsfristen er den 17. Sep. 2020

Kvik-nr. 80983380

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Afdelingsleder til specialområdet

§ Ansøgningsfristen er den 06. Okt. 2020

Kvik-nr. 80983998

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

Leder til en folkeskole med PULS

§ Ansøgningsfristen er den 16. Sep. 2020

Kvik-nr. 80988152

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Grønnevang Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008198

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Skolefællesskabet Odense Nord

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008552

Skolen på La Cours Vej, 2000 Frederiksberg

Naturfagslærer m. linjefag i geografi mm.

§ Ansøgningsfristen er den 21. Sep. 2020

Kvik-nr. 81000955
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Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Lærer til stenhugning eller friluftsliv søges

§ Ansøgningsfristen er den 13. Sep. 2020

Kvik-nr. 80908340

Det frie Gymnasium, 2200 København N

Grundskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. Sep. 2020

Kvik-nr. 80916845

Næste nummer udkommer torsdag den 24. september 

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Distriktsledere til Dagtilbud og Undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 24. Sep. 2020

Kvik-nr. 80984000

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Skolen på Duevej søger barselsvikar til 4. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 11. Sep. 2020

Kvik-nr. 80988271

Bernadotteskolen, 2900 Hellerup

Fuldtidslærer med fokus på tysk og støtte

§ Ansøgningsfristen er den 13. Sep. 2020

Kvik-nr. 81010833

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

To lærere til gruppeordning

§ Ansøgningsfristen er den 27. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008000

Holbæk Lilleskole, 4300 Holbæk

Er du en engageret lærer?

§ Ansøgningsfristen er den 21. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008027

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Pædagog eller lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 17. Sep. 2020

Kvik-nr. 80937202

Familiecenter Poppelgården, 2650 Hvidovre

Vi søger 2 familiebehandlere

§ Ansøgningsfristen er den 20. Sep. 2020

Kvik-nr. 81008003

Høje-Taastrup kommune, 2630 Taastrup

Familiebehandler søges

§ Ansøgningsfristen er den 14. Sep. 2020

Kvik-nr. 80929147

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Konsulent til Digitalisering og IT

§ Ansøgningsfristen er den 10. Sep. 2020

Kvik-nr. 80889379

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Talehørelærer/Talehørekonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 16. Sep. 2020

Kvik-nr. 80908341

Flønghuset, 2640 Hedehusene

Pædagoger og eller lærer søges til dagbehandling

§ Ansøgningsfristen er den 16. Sep. 2020

Kvik-nr. 80988270

Vallensbæk Kommune, 2665 Vallensbæk

Digital Læringskonsulent søges

§ Ansøgningsfristen er den 16. Sep. 2020

Kvik-nr. 80988594
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Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger 
– herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger 

og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem 
dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job eller 

lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 

dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning 
af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. 

Desværre har forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. 
Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere 

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

RUBRIKANNONCER

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

Nyt katalog på gaden!SKOLEREJSE I DET
NYE SKOLEÅR?

PRAG fra kr. 1.365,-
med bus, 6 dg/3 nt

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

HAMBURG fra kr. 895,-
med bus, 3 dg/2 nt

BERLIN fra kr. 850,-
med bus, 5 dg/2 nt

filippinerrejser.dk

ring og hør nærmere
tlf.: 20258500

Hyggeligt sommerhus  
50 meter fra stranden 
På 44 m2 ved Følle Strand i Syddjurs. 2 vær., køkken,  
stue og bad. Børnevenlig badestrand. Pris kr. 3.200 pr. uge 
 
Plads til 4-5 personer. Udsigt til vandet. Centralt beliggende når  
Djurslands seværdigheder skal besøges. Udlejes i uge 32 og fremefter. 
 

Telefon: 28571831vE-mail: 91253448

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

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

BAZAR
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WWW.LPPENSION.DK

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

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

153.000 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. 16  8. september 15. september 24. september
Folkeskolen nr. 17   22. september 29. september 08. oktober
Folkeskolen nr. 18  06. oktober 13. oktober 22. oktober
 

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
Boy & Son ApS

Kontrolleret oplag 
2019: 75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 2019 er 
153.000. Index Danmark/Gallup.

Abonnement 
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Freja Grooss Jakobsen,
fgj@folkeskolen.dk 
Camilla Jørgensen, 
caj@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

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

Faglige netværk
Cathrine Bangild, community 
manager af  
folkeskolen.dk/fag, 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk  
De bedste professionsbachelor-
og diplomprojekter fra lærerud-
dannelsen og skoleområdet.  
I samarbejde med Danske  
Professionshøjskoler.

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Thomas Arnbo

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34

OPDATERING: NU KOMMER AULA 2.0

En ny faglighed er på vej ind i folkeskolen. 
Rine Petersen og Ole Hansen underviser 
allerede i teknologiforståelse.

ET HAMRENDE 
VIGTIGT FAG
L Æ S  T E M A  S I D E  1 2 

L Æ S  S I D E  6

UD MED LOV 409: 
LÆRERE STEMTE JA 

TIL ARBEJDSTIDS-
AFTALE

3
L Æ S  S I D E  2 8

MÆND KLAR TIL 
FORMANDSVALG
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N
USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 201

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

Ti gode råd: Sådan bliver du 
valgt som formand for DLF

Åh nej, en af dine  
nye elevers forældre  
er også lærer

7. Du skal kunne underholde dig selv. Der er  
månedlange perioder mellem overenskomstforhand-
linger, hvor ingen rigtig ved, hvad formanden laver. 

8. Første gang kan nok forsvares, men ellers 
begræns antallet af overimponerede selfies med 
politikere, du pludselig støder på i virkeligheden. 

9. Find på en masse visioner for alt muligt. Helst 
noget med kerneydelse og dannelse og den slags, 
som ingen rigtig kan være uenige i. 

10. Indstil dig på, at der skal kæmpes for det her. 
Bliver du valgt, kan du til gengæld læne dig tilbage 
og smække benene op. Den forrige sad 18 år. 

2. Du skal kunne trives i et dynamisk miljø midt i 
København sammen med andre dygtige og  
inspirerende pampere.

3. Fokusér på de såkaldte svingskoler, hvor man 
endnu ikke har besluttet sig.

4. Ved godt, det er kedeligt, men nok smart at  
sætte sig ind i nogle af de der fagforeningsting.

5. Du finder undervisningsgerningen interessant  
og givende, helt bestemt. Men at gå til møder – det 
er jo nøjeren luksus!

6. Hav situationsfornemmelse. Sig for eksempel: 
»Efter indrømmelser fra begge sider synes jeg fak-
tisk, vi er på rette vej« hellere end »Michael Ziegler er 
en røv med ører«. 

DET KA’ DU 
DA GODT 
FORSTÅ 
GORDON 
RØRSOVS..

1. Giv dine modstandere 
øgenavne (Nej? Men vil du 
være formand, eller vil du ikke 
være formand? Så må du 
også lære af de største).

Under et kortvarigt møde foran dueslagene tirsdag 
morgen kom det frem, at en forælder til en af dine 
elever i den nye klasse selv er lærer på en skole. 
Hermed kan du se frem til en ny omgang med det 
skeptisk-smilende opsyn, de venligt-bedrevidende 
spørgsmål, de passivt-aggressive ændringsfor-
slag, den nysgerrigt-kritiske problematisering, den 
høfligt-irettesættende henvisning til egne erfaringer, 
den grundlæggende diskret-tromlende mistillid. Om 
undervisningsmaterialer, om didaktik, om tavleorden, 
om skema, sukker, disciplin, lektier.



S
till fra B

inti –
 Instruktør: Frederike M

igom

tag dine elever 
med i biografen
’Med Skolen I Biografen’

Book billetter nu på mitcfu.dk/msib
Find gratis undervisningsmateriale på filmcentralen.dk
Stream film fra tidligere sæsoner på mitcfu.dk og filmcentralen.dk



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

SK     LEFOTO
ODENSE

Det 
unikke 
valg

Greenscreen 
Vælg mellem mere 
end 70 forskellige 

baggrunde

6 
portrætter

Vælg imellem 
3 portrætter og 

3 halvfigur-
billeder

Citater
Skriv eller vælg 

et personligt citat 
på dit portræt

Kontakt os på 64 89 13 45 eller info@odenseskolefoto.dkKontakt os på 64 89 13 45 eller info@odenseskolefoto.dk

Corona
Ved restriktioner kan 

vi lave et gruppebillede 
ud fra portrætter

Vi møder 
vores kunder 

i øjenhøjde
 Nyhed: Vælg selv dit 

udtryk på det
6. billede
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