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SIDE  16

ny matematik
Matematik og sprog samarbejder  
i matematikplanen.dk.
Side 32

værdikamp
Arbejdskraft eller borger  
– hvad er folkeskolens formål?
Side 34

kasseret
Fyrede lærere må se på, at deres 
kommuner ansætter nye.
Side 6

BlanDt lærErE
og livsvejledere
43-årige Andreas d’Arienzo Andreassen er en af de  
ti lærere, der hver dag træder ind i en anden verden  
blandt 48 fysisk handicappede elever på friluftsskolen.
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- veje til viden

Nyt indhold og nye muligheder
Med relancering af matematik.gyldendal.dk åbnes der op for 
nyt indhold og nye muligheder.

•	 	Der	er	tilføjet	en	række	helt	nye	faglige	forløb,	fx	Trigono-
metri,	Matematisk modellering og Faglig læsning. Mange  
af	de	tidligere	forløb	findes	nu	i	en	ny	udgave	med	flere	 
og	nye	opgaver.			

•	 	MatLex	-	et	nyt	opslagsværk	med	mange	matematiske	
begreber og illustrationer. 

•	 	Mange	nye	færdighedsopgaver	-	stadig	på	tre	niveauer	og	
selvrettende,	men	nu	med	mulighed	for	at	printe	og	emaile	
besvarelserne.				

•	 Til	oktober	lancerer	vi	elevens	egen	notesbog.	

Nyt udseende og struktur
matematik.gyldendal.dk har fået et nyt moderne og mere ind-
bydende	udseende.	De	overordnede	faglige	emner	er	nu	struk-
tureret,	så	de	lægger	op	til	en	naturlig	progression	i	arbejdet	
med	de	faglige	forløb	på	de	forskellige	klassetrin.	Der	er	skabt	
nyt	og	bedre	overblik	over	faktaopslag,	færdighedsopgaver	 
og	anvendelsesopgaver.	

Nyt til læreren 
Med	lærerværktøjet	Planlæggeren	får	du	hjælp	til	at	tilrette-
lægge	din	undervisning	ud	fra	de	mange	færdige	undervis-
ningsforløb.	Værktøjet	giver	mulighed	for	at	planlægge	året	
med	udgangspunkt	i	klassetrin,	undervisningsforløb,	trinmål	 
og	matematiske	kompetencer.	

Skoleabonnement,	pr.	år,	pr.	klasse,	7.-10.	kl.	 kr. 700,-

FÅ 
TILSKUD!

7.-10. klasse

Relancering af 

matematik.gyldendal.dk  

30 dages GRATIS prøvelogin
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»Folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks Lærer
forening. De redigeres efter 
journalistiske væsentligheds
kriterier, og det er chefredak
tøren, der har ansvaret for alt 
indholdet. Bladenes ledere 
udtrykker ikke nødvendigvis 
foreningens synspunkter.

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

129. årgang, ISSN 00155837

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00  
Email: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger  
chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn
webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
Esben Christensen, (orlov) 
esc@dlf.org 
Jennifer Jensen, jje@dlf.org 
Kasper Stougaard Andersen, 
ksa@dlf.org 
Helle Lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Jesper Nørby, jnb@dlf.org

Layout og grafisk produktion  
Datagraf

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2011: 76.928  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Ugentlige læsere: 
182.000  
(2. halvår 2011)  
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Specialpædagogik,
Ernæring og sundhed.

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

182.000 læsere 

Hanne Birgitte Jørgensen,  

ansv. cHefredaktør

HJo@dlf.org

!Flere lærde  
hævder, at vi er  
på vej over i  
at uddanne små  
robotter til  
konkurrencestaten.

Hvorfor er det så omdiskuteret, hvad folkeskolen skal lære eleverne?  
Som Politiken-redaktør Bo Lidegaard har skrevet, så er folkeskolelovens formålspa-
ragraf »det nærmeste, landet kommer på en officiel hensigtserklæring for det danske 
samfund« … »Og siden Grundtvig har skiftende generationer af politikere set folkesko-
len som samfundets arnested og derfor også som det sted, den politiske forandrings-
proces må forankres«.

Hvis det er sandt, er det ikke så mærkeligt, at folkeskolen nogle gange ligner en 
slagmark, hvor skiftende hære tramper rundt og forsøger at vinde magten. I en serie 
interview i de kommende blade – og på folkeskolen.dk – vil vi forsøge at indkredse 
nogle af de skole- og menneskesyn, som ligger under de mange debatter. Vi stiller 
spørgsmålet: Ligger der en stor forandring under alle de små? Senest gik bølgerne højt 
i forbindelse med ændringerne i læreruddannelsen, da studerende og undervisere 
gik på barrikaderne for dannelsesfaget KLM, kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab. Tidligere har spørgsmål om nationale test og forskellige prøveformer 
også sat sindene i kog.

Med skolelovene i 1975 og 1993 blev den demokratiske dannelse af eleverne en vig-
tig opgave for folkeskolen. »Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati«, kom der til at stå i formålsparagraffen. 

Siden har debatten bølget frem og tilbage. Blev det for meget rundkredspædagogik? 
Eller for lidt? Og hvad betyder det såkaldte Pisa-chok? Det er jo ikke, fordi danske 
elever klarer sig så dårligt i Pisa. Men for mange var det alligevel en overraskelse, at de 
ikke klarede sig bedre.

Globaliseringen har ført til nye debatter. Flere lærde hævder, at vi er på vej over i at 
uddanne små robotter til konkurrencestaten. Andre lige så lærde påstår, at det er helt 
naturligt at forsøge at hæve det faglige niveau – og at det ikke fører til, at eleverne og 
skolen mister den demokratiske dannelse.

Det oplagte svar er naturligvis: Både-og. Danmark har brug for dygtige, demokra-
tisk sindede mennesker, der tager et politisk ansvar for samfundets udvikling og for, at 
vi også har noget at leve af i fremtiden. 

Men hvad betyder det for skolen og dens rolle? 

Store spørgsmål midt i en hektisk hverdag. Men 
indimellem kan det være nyttigt at stoppe op 
og filosofere over, hvad der ligger bag de 
mange små forandringer – og hvordan 
de påvirker hverdagen. Der er mange 
følelser på spil i debatten. Vi forsøger at 
give plads til hovedsynspunkterne. Og 
ikke mindst at forklare det, så også ikke-
lærde kan følge med. God fornøjelse. 

Forsidefoto: Bo Tornvig
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Arbejdskraft eller borger  
– hvad er folkeskolens formål?
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Fyrede lærere må se på, at deres 
kommuner ansætter nye.
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BlanDt lærErE
og livsvejledere
43-årige andreas d’arienzo andreassen er en af de  
ti lærere, der hver dag træder ind i en anden verden  
blandt 48 fysisk handicappede elever på friluftsskolen.
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- veje til viden

Nyt indhold og nye muligheder
Med relancering af matematik.gyldendal.dk åbnes der op for 
nyt indhold og nye muligheder.

•	 	Der	er	tilføjet	en	række	helt	nye	faglige	forløb,	fx	Trigono-
metri,	Matematisk modellering og Faglig læsning. Mange  
af	de	tidligere	forløb	findes	nu	i	en	ny	udgave	med	flere	 
og	nye	opgaver.			

•	 	MatLex	-	et	nyt	opslagsværk	med	mange	matematiske	
begreber og illustrationer. 

•	 	Mange	nye	færdighedsopgaver	-	stadig	på	tre	niveauer	og	
selvrettende,	men	nu	med	mulighed	for	at	printe	og	emaile	
besvarelserne.				

•	 Til	oktober	lancerer	vi	elevens	egen	notesbog.	

Nyt udseende og struktur
matematik.gyldendal.dk har fået et nyt moderne og mere ind-
bydende	udseende.	De	overordnede	faglige	emner	er	nu	struk-
tureret,	så	de	lægger	op	til	en	naturlig	progression	i	arbejdet	
med	de	faglige	forløb	på	de	forskellige	klassetrin.	Der	er	skabt	
nyt	og	bedre	overblik	over	faktaopslag,	færdighedsopgaver	 
og	anvendelsesopgaver.	

Nyt til læreren 
Med	lærerværktøjet	Planlæggeren	får	du	hjælp	til	at	tilrette-
lægge	din	undervisning	ud	fra	de	mange	færdige	undervis-
ningsforløb.	Værktøjet	giver	mulighed	for	at	planlægge	året	
med	udgangspunkt	i	klassetrin,	undervisningsforløb,	trinmål	 
og	matematiske	kompetencer.	

Skoleabonnement,	pr.	år,	pr.	klasse,	7.-10.	kl.	 kr. 700,-

FÅ 
TILSKUD!

7.-10. klasse

Relancering af 

matematik.gyldendal.dk  

30 dages GRATIS prøvelogin
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DLF: Odense skal ikke fyre 
sig til det bedste hold 

I odense blev 79 lærere fyret  
i foråret. I deres opsigelsespe-

riode er der slået 21 lærerjob og 
27 vikariater op. Dlf vil sikre, at 
afskedigede lærere får førsteret 
til nye job i opsigelsesperioden.

8

Overenskomst 13: 
DLF’s hovedstyrelse går 
efter at sikre reallønnen
kongressen tager i denne uge 
stilling til, hvilke krav lærerne 

skal stille til forhandlingerne om 
en ny overenskomst i 2013.

Overværet

Når børn reagerer anderledes end de fleste på 
sanseindtryk, medfører det ofte vanskeligheder 
for både barnet selv og for de voksne der er 
omkring barnet i hverdagen. 

Få mere viden og forståelse samt konkrete for-
slag til, hvordan vi kan hjælpe børn med van-
skeligheder indenfor sensorisk bearbejdning, 
som blandt andet er, at overreagere på harm-
løse sanseindtryk.

Kaffe og kage. 

Præsentation og afprøvning af vores nyheder 
Protac GroundMe og Protac MyBaSe.

Tid
Tirsdag d. 30.10.2012 
Kl. 12.30 – 16.30

Sted 
Radisson Blue Limfjord Hotel – Plenumsal
Ved Stranden 14 – 16
9000 Aalborg

Pris 
Gratis

Antal
Max. 120

Tilmelding
Senest d. 23.10.2012 til protac@protac.dk. 
Venligst oplys navn, arbejdssted, mail, tlf. nr. for 
hver deltager.

Privatpraktiserende børneergoterapeut 
Connie Nissen, Sanse-motorik.dk holder 
et oplæg om

Sensorisk sarte børn 
– hvordan hjælper 
vi dem bedst i hver-
dagen?

Temadag
hos Protac 

Folkeskolen93x261.indd   1 07/09/12   10.39
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Praktisk matematik
læs anmeldelser af to mate-
matikbøger. Den ene er gratis 
og hedder »Regn med byggeri 

og anlæg«.
Netbaseret matematik i Aarhus 
Peter Müllers 4. klasse på ellekærskolen i Aarhus er  
rigtig gode til matematik - de bliver undervist efter et 
nyt materiale, han udvikler med en kollega.

SekS nye netværk  
for lærere!

f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 2  /  5 

Overværet
Kampen om skolen

 To skolesyn kæmper om magten  
- Interview med idéhistorikeren  

Jens erik kristensen, Institut for  
Uddannelse og Pædagogik (DPU). 

Lærer i 
eN ANDeN 
verDeN 
Det handler om at bryde gennem 
til normalverdenen for eleverne på 
Friluftsskolen. Skolens ti lærere 
gør, hvad de kan for at hjælpe  
eleverne ad den svære vej.
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I Odense blev 79 lærere fyret i foråret. I deres opsigelsesperiode er der 
slået 21 lærerjob og 27 vikariater op. Danmarks Lærerforening vil ved 
overenskomsten sikre fyrede lærere bedre.

Fyrede lærere bliver skiftet 
ud i opsigelsesperioden

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

12. november 2012
munkebjerg Hotel

Hvordan gør vi fremtidens 
udskoling ungeparat?
Få inspiration og input til en forandret udskoling 
og gå i dybden med næste skridt på jeres skole!

Tid til tanker 
    - plads til handling

kick-off seminar
    fremtidens 
             udskoling

Idébank og 
Startskud til det 
videre arbejde 
på din skole

Læs mere og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk

6 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 2

På skolerne i Odense fik 79 lærere en fyresed-
del i foråret på grund af arbejdsmangel i kom-
munen. Lærerne har fra tre til seks måneders 
opsigelse – og i de måneder arbejder lærerne 
videre på skolen. Odense Lærerforening har 
netop gennemført en optælling, der viser, 
at i den tid, de fyrede lærere har arbejdet 
på skolen i opsigelsesperioden, er 21 faste 
lærerstillinger og 27 vikariater i kommunen 
blevet slået op, hvoraf de fleste af vikariaterne 
varer helt til foråret eller helt til skoleårets 
afslutning. 

Det fortæller formand for Odense Lærer-
forening Anne-Mette Kæseler.  

»De afskedigede lærere passer deres 
klasse og deres job og al deres arbejde hver 
eneste dag – og samtidig skal de opleve, at 
der skal slås nye stillinger op. Kommunen 
har meldt ud, at grunden til, man gør det 
her, er, at man vil have yngre lærere og nye 
kompetencer. Men mange lærere går rundt 
uden at have fået muligheden for efterud-
dannelse og har haft et langt arbejdsliv i 
kommunen, og så er det hårdt at blive verfet 
ud på den måde – for nogle af dem et, to el-
ler fem år før pensionen«, siger Anne-Mette 
Kæseler.

DLF vil sikre fyrede lærere bedre
Danmarks Lærerforening har hørt om kom-
munernes ændrede tilgang til afskedigelser 
fra flere kredse. Som reglerne er nu, er det 
helt op til kommunerne, hvordan de håndte-
rer, at der efter en periode med arbejdsman-
gel pludselig kommer ledige stillinger. Men 
det ønsker DLF at sætte en stopper for. Derfor 
har hovedstyrelsen besluttet, at DLF’s over-

enskomstkongres den 12. og 13. september i 
København skal tage stilling til, om der skal 
stilles et krav ved de kommende forhandlin-
ger, der sikrer de fyrede lærere bedre.

»Vi oplever, at kommunerne i opsigelses-
perioden ansætter nogle andre. Derfor må vi 
have et krav, der handler om, at når en lærer 
bliver afskediget på grund af arbejdsmangel, 
og der opstår ledige stillinger i opsigelsesperi-
oden, så skal det tilbydes til den lærer, der er 
opsagt«, siger formand for DLF Anders Bondo 
Christensen.

Jobbank virker ikke
Den melding glæder formand for Abenraa 
Lærerkreds, for flere lærere fra Aabenraa 
har stået i nøjagtig den situation. Sidste 
skoleår aftalte Aabenraa Lærerkreds med 
kommunen, at kom der lærerstillinger, skulle 
man besætte dem med de lærere, der var 
i opsigelsesperioden. Men den aftale ville 
kommunen ikke indgå i forbindelse med 12 
fyringer i foråret. Kommunens argument var, 
at kommunens jobbank ville sikre lærerne 
eventuelle job.

»Så forestillede jeg mig, at når man bliver 
varslet afskediget, så modtager man samtidig 
oplysninger om jobbanken. Det var der flere, 
der ikke gjorde. Og efterfølgende har der også 
været eksempler på, at der er ansat lærere, 
som ikke var i jobbanken. Argumentet kunne 
være, at de ledige lærere ikke matchede de 
ledige job, men den køber jeg ikke«, siger 
kredsformand Torben Hagedorn og henviser 
til, at man på et lærerværelse kan rykke rundt 
på mange ting, så der skabes job, der passer 
til de lærere, der er afskediget. 

»Den eneste begrundelse for afskedigelse, 
de her lærere har fået, er, at der er arbejds-
mangel. Men det er der jo ikke«, siger kreds-
formanden.  
mbt@dlf.org

aktualiseret

»De afskedigede lærere passer deres job – og skal 
samtidig opleve, at der skal slås nye stillinger op«, 
siger Anne-Mette Kæseler, formand for Odense 
Lærerforening, der har talt op, at 21 nye, faste  
lærerstillinger er slået op af Odense Kommune.

TeksT MarIa  Becher  TrIer

foTo Jørgen  hansen

Delegeretmøde 2012
Indkaldelse til delegeretmøde i  

Lærernes a-kasse.

Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved  
til ordinært delegeretmøde

torsdag den 22. november 2012  
klokken 15.00-20.00 

i Dansk Design Center,  
H.C. Andersens Boulevard 27, København V.

Foreløbig dagsorden
 1.  Mødets åbning og valg af  dirigent
 2.  Fastsættelse af  forretningsorden
 3.  Beretning
 4.  Regnskab 2011
 5.  Orientering om budget 2013
 6.  Indkomne forslag
 7.  Vedtægtsændringer
 8.  Valg af  formand
 9.  Valg af  hovedbestyrelse
10.  Valg af  suppleanter til de almindelige med-

lemmer af  hovedbestyrelsen
11. Valg af  revisorer
12. Valg af  revisorsuppleanter
13. Eventuelt

Gordon Ørskov Madsen, formand 

Frank A. Jørgensen, sekretariatschef
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Fyrede lærere bliver skiftet 
ud i opsigelsesperioden

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

12. november 2012
munkebjerg Hotel

Hvordan gør vi fremtidens 
udskoling ungeparat?
Få inspiration og input til en forandret udskoling 
og gå i dybden med næste skridt på jeres skole!

Tid til tanker 
    - plads til handling

kick-off seminar
    fremtidens 
             udskoling

Idébank og 
Startskud til det 
videre arbejde 
på din skole

Læs mere og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk
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Løn og pension
•  Reguleringsordningen bevares, så lønudvik-

lingen følger lønudviklingen på det private 
arbejdsmarked

•  Generelle procentvise lønstigninger med 
henblik på sikring af reallønnen

•  ATP-satsen skal forhøjes til A-sats for alle, 
der ikke er på A-sats

•  Forhandling af midlerne i specialundervis-
ningstillæggene

•  Et permanent og velfungerende lønsystem 
for ansatte på de frie skoler

•  I tilfælde af afskedigelse på grund af ar-
bejdsmangel, og hvor der i opsigelsesperio-
den opstår en ny situation, hvor der er behov 

for at besætte en tilsvarende stilling, skal 
denne tilbydes den afskedigede. 

Kvalitet i undervisningen
•  Sikring af, at lærere med flere har de nød-

vendige kompetencer til at løse undervis-
ningsopgaven kvalificeret

•  Sikring af, at lærere med flere kan leve op til 
kravene i folkeskoleloven/lovgivningen

•  Iværksættelse af konkrete initiativer (ind-
satsprojekter), der sikrer, at inklusionsopga-
ven kan løses kvalificeret.

Forbedret arbejdsmiljø
•  Iværksættelse af konkrete initiativer (indsats-

projekter), der styrker forudsætningerne for, at 
lærere med flere kan blive længere på arbejds-
markedet gennem forbedret arbejdsmiljø

•  Forbedrede fysiske rammer for at kunne løse 
opgaverne på arbejdspladsen.

Ungdomsuddannelsen for unge 
med særlige behov
•   Indgåelse af en overenskomst på  

USB/STU-området.
 
Røde Kors-lærere
• Indførelse af mellemledere.

Overenskomstkrav,  
som DLF’s hovedstyrelse fremlægger for kongressen

DLF’s hovedstyrelse  
går efter at sikre  
reallønnen
Lønstigninger og projekter om inklusion, 
arbejdsmiljø og efteruddannelse er blandt 
de krav, som DLF’s hovedstyrelse har valgt 
at fremlægge på kongressen. 

OvEREnSKOMST 13:

Forventningerne til efterårets forhandlinger 
om lærernes overenskomst er i bund, allerede 
inden de for alvor er gået i gang. DLF holder 
kongres i Tivoli Congress Center i København 
fra den 12. til den 13. september. Her skal de 

kongresdelegerede tage stilling til, hvilke krav 
DLF sender videre i overenskomstsystemet.  
Tilbagemeldingerne fra medlemmerne viser, 
at det er vigtigt at sikre generelle procentvise 
lønstigninger med henblik på at sikre real-
lønnen og at fastholde den såkaldte regule-
ringsordning, der sikrer, at de kommunalt 
ansattes løn følger de privatansattes løn. Hvis 
der skal være forhåbning om at sikre realløn-

nen i næste overenskomstperiode, forventer 
politikerne i DLF’s hovedstyrelse ikke, at der 
er penge til ret meget andet. 

»Kredsene melder ind, at vi skal prioritere 
løn, bevare reguleringsordningen og forhøje 
ATP-satsen. Medlemsdebatten viser, at de 
øvrige krav om projekter ikke må koste noget. 
I tilbagemeldingerne er der ikke noget om, at 
der er krav, vi ikke bør stille. Og derfor vælger 

aktualiseret
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TeksT MarIa  Becher  TrIer

foTo KIrsTIne TheILgaarD
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DLF holder overenskomstkongres onsdag den 
12. til torsdag den 13. september i Tivoli Con-
gress Center i København. Følg kongressen på 
folkeskolen.dk

f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 2  /  9 

vi at sende de samme krav, som vi sendte 
til medlemsdebat, til kongressen«, sagde 
formand for overenskomstudvalget Gordon 
Ørskov Madsen, da han fremlagde kravene 
for hovedstyrelsen. Foruden kravene fra med-
lemsdebatten ønsker hovedstyrelsen, at kon-
gressen tager stilling til et krav, der skal sikre 
bedre forhold for afskedigede lærere.

 
Inklusion i overenskomsten
DLF lægger op til at supplere de traditionelle 
overenskomstkrav med en række projekter, 
der sikrer kvalitet i undervisningen og et 
bedre arbejdsmiljø. Vejen til kvalitet i un-
dervisningen kan være ved at skaffe lærerne 
efteruddannelse, så de kan løse eksempelvis 
inklusionsopgaven kvalificeret. Men medlem 
af hovedstyrelsen og næstformand i Greve 
Lærerforening Dan Løwe synes ikke om, at 
efteruddannelse skal være en del af overens-
komsten.  

»Jeg synes ikke, det på det her punkt står 
lysende klart, at vi skal stille krav om projek-
ter. Stort set alle tilbagemeldingerne siger, at 
sådanne projekter ikke må koste en krone«, 
sagde Dan Løwe og tog forbehold over for 

kravet om et projekt om kvalitet i undervis-
ningen, fordi efteruddannelse indgår i et så-
dant projekt. Også formand for Frederiksberg 
Kommunelærerforening Ane Søegaard mente 
ikke, at efteruddannelse hører hjemme i over-
enskomsten.

Ingen kroner til projekter
Men formand for DLF Anders Bondo Chri-
stensen, som også er formand for det kom-
munale forhandlingsfællesskab KTO og derfor 
personligt er med til at forhandle lærernes 
overenskomst med modparten KL, lovede, 
at der udelukkende er tale om forpligtende 
samarbejdsprojekter med kommunerne. Der 
skal ikke bruges penge fra den ramme, der 
er sat af til overenskomstforhandlingerne, 
understregede han.

»Vi bestemmer selv, om det skal koste 
penge. Jeg vil ikke gå med til at bruge en 
eneste krone på, at kommunerne lever op 
til deres forpligtelser. Jeg vil gerne lægge en 
garanti på bordet. Vi betaler ikke for et eneste 
skrivebord i den danske folkeskole«, sagde 
Anders Bondo og overbeviste dermed de fle-
ste hovedstyrelsesmedlemmer om, at det er 

en god idé at forsøge at gå nye veje ved denne 
overenskomst.

små medlemsgrupper nedprioriteret
Formand for Gladsaxe Lærerforening Henrik 
Poulsen beklagede, at hovedstyrelsen ikke var 
klar til at prioritere de mindre medlemsgrup-
per højere, end det sker i kravene, som bliver 
fremlagt på kongressen. Han og tre andre 
hovedstyrelsesmedlemmer vil prioritere 
bedre vilkår for konsulenter, skolepsykologer, 
børnehaveklasseledere og professionsbache-
lorer i ernæring og sundhed, selv om det 
betyder færre midler til realløn.

»Jeg er enig i, at det ikke bliver en lønfest, 
men vi kan ikke blive ved med at udsætte det til 
bedre tider«, sagde Henrik Poulsen, men forsla-
get om at prioritere de mindre grupper højere 
blev stemt ned ved hovedstyrelsesmødet.  
mbt@dlf.org

JULEKONKURRENCEN 2012 

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 
Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort 
Tjen 2.500,- til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

Fri 
returret 

Alle klasser tjener 2.500,- pr. solgt kasse kort
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kvantificeret

Kilde: verdensbedstenyheder.dk, læs mere om 2015-målene dér.
Tekst: Helle Lauritsen

LIGE MANGE 
PIGER OG 
DRENGE I 
VERDEN GÅR 
NU I SKOLE

FN har erklæret Mål 3 i 2015-
målene for opfyldt på grundskole-
området. Mål 3 handler om at 
styrke kvinders rettigheder. I 2010 
gik 97 piger for hver 100 drenge 
i verden i grundskolen. FN mener, 
at de sidste 3 procent er inden for 
den statistiske usikkerhed. 

En enkel politik har skabt fremgang for Mål 2 om at få hele verden 
i skole. Det skal være gratis at gå i skole, det hjælper, hvis man 
serverer et måltid mad i skolen, og hvis pigerne har adgang til deres 
eget toilet. Uddannelse af lærerne er også en vej frem. Men der er 
stadig udfordringer. I 2010 kom 61 millioner børn ikke i skole. 
33 millioner af børnene er fra Afrika syd for Sahara.

Flere piger kommer i 
skole, hvis de har 
adgang til et pigetoilet

Design: Peter Yde JensenBANGL A DESH  ETIO PI EN
1990/91 2010 2005 2009/10 
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gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Alt hvad du behøver til biologiundervisningen  
samlet på ét sted
•	 Didaktiserede	undervisningsforløb
•	 Masser	af	inspirerende	øvelser
•	 Struktureret	med	udgangspunkt	i	Fælles	Mål

Undervisningsforløb
biologi.gyldendal.dk	er	bygget	op	omkring	strukturerede	for-
løb,	som	indeholder	rigt	illustrerede	fagtekster,	videoer,	anima-
tioner,	praktiske	øvelser,	oplæg	til	ekskursioner	og	interaktive	
øvelser.	Forløbene	er	lette	at	navigere	i	og	lige	til	at	gå	til.

Planlæggerværktøj
Med	lærerværktøjet	’Planlæggeren’	kan	du	tilrettelægge	din	
undervisning	og	få	overblik	over,	hvilke	trinmål	de	enkelte		
forløb	understøtter.	Med	få	klik	kan	du	udvælge,	hvilke		
forløb	der	skal	indgå	i	din	årsplan.

Opslagsværker
Portalens	opslagsværker	gør,	at	man	altid	har	definitioner	på	
fagets	begreber	og	emner	lige	ved	hånden.	Opslagsværket	
Danmarks Dyr inviterer	desuden	til	at	man	lader	nysgerrig-
heden	føre	en	rundt	mellem	de	flot	illustrerede	beskrivelser		
af	over	250	danske	dyr.	

Et levende site
Portalen	bliver	løbende	opdateret	med	nye	forløb	og	flere		
funktioner	og	redskaber.

Skoleabonnement,	pr.	år,	pr.	klasse,	7.-9.	klasse	 kr. 500,-

FÅ 
TILSKUD!

Alt hvad du behøver til  
biologiundervisningen samlet  

på ét sted ...

7.-9. klasse

Ny fagportal

biologi.gyldendal.dk  

30 dages GRATIS prøvelogin
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Et nyoprettet  
sekretariat skal stå 
for fejringen af  
folkeskolelovens 
200-års-fødselsdag.

2014 fylder skoleloven 200 år, 
og i den anledning er der oprettet 
et sekretariat, der skal stå for en 
fejring af de skolelove og den un-
dervisningspligt, som har haft – 
og stadig har – så stor betydning 
for det danske samfund. Sekre-
tariatet skal udarbejde undervis-
ningsmaterialer om skolehisto-
rien og drive en hjemmeside, der 
skal være den samlende indgang 
til aktiviteterne i forbindelse med 
jubilæet, fortæller leder af sekre-
tariatet Anne Katrine Gjerløff.

Andre aktiviteter, som en serie 
film om lærere med arbejdstitlen 
»Ugens portræt« og vandreudstil-
linger, er på idebrættet sammen 
med en række aktiviteter for sko-
lebørn og deres forældre.

Det er Ministeriet for Børn og 
Undervisning, Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU) 
og Danmarks Pædagogiske 
Bibliotek, Aarhus Universitet, i 
fællesskab, der står bag det nye 
sekretariat.

Mindre forberedelse til  
vikartimer i Herning
Ny arbejdstidsaftale i Herning får alle elever op på  
vejledende timetal – til gengæld får lærerne mindre  
forberedelse til vikartimer.
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Herning Kommune ville gerne give alle elever 
det vejledende timetal, men det kniber i de 
ældste klasser. Det råder en ny arbejdstids-
aftale med Herningegnens lærerforening 
nu bod på. Det vil koste knap fem millioner 
at få alle elever op på det vejledende time-
tal – halvdelen af pengene er fundet ved 
at justere i lærernes arbejdstidsaftale. Den 
anden halvdel betaler kommunen med en 
merbevilling.

»Vi har fundet en løsning i fællesskab. 
Historisk har vi løst mange udfordringer her 
i Herning Kommune på den måde, og nu gør 
vi det igen«, siger borgmester lars Krarup i 
en pressemeddelelse. 

også formand for Herningegnens lærer-
forening er glad for aftalen.

»Det, vi i Herning kalder timer til vikarop-
gaver indtil 14 dages fravær, og som plan-

lægges i lærernes skemaer inden skoleårets 
start, er blevet billigere at få læst«, siger 
Helen Sørensen til folkeskolen.dk

Hun håber, at aftalen gør det mere at-
traktivt at bruge lærere som vikarer.

»Man har været tilbøjelig til at bruge ti-
melønnede vikarer mere og mere, fordi det 
var billigere. Det er ikke hensigtsmæssigt, 
hvis man snakker kvalitet, så jeg håber, den 
nye aftale betyder, at kommunen fremover 
vil bruge læreruddannede vikarer«.

nogle lærere har rådighedstimer og plan-
lagte vikartimer i årsplanen, og dermed kan 
de få flere timer på grund af aftalen.

»Men nu må vi se, hvordan det udmønter 
sig i praksis«, siger Helen Sørensen.

Kredsen hjælper med at give eleverne 
flere undervisningstimer
Helen Sørensen understreger, at lærerne 
med denne aftale er med til at sikre eleverne 
flere undervisningstimer og få alle op på det 
vejledende timetal. Det hjælper lærerne, når 
fagmålene er udviklet med udgangspunkt i 
det vejledende timetal.

»Vi har taget handsken op, efter at byrå-
det i Herning Kommune sidste år gav udtryk 
for, at man var parat til at investere i folke-
skolen. Vi har kigget overenskomsten efter 
med lup og har fundet en mulighed for at nå 
de vejledende timetal fra 6.-9. klassetrin. 
Det, synes jeg, er meget vigtigt, også set i 
lyset af at der fra regeringens side er fokus 
på, at flere unge skal gennemføre en ung-
domsuddannelse«.  
mbt@dlf.org

formand for Herningegnens lærerforening Helen 
Sørensen håber, at kommunens nye arbejdstids-
aftale vil betyde, at flere vikartimer bliver læst af 
lærere.
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Nyt evaluerings-
værktøj til digi-
tale læremidler
læremiddel.dk og Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU) har i 
samarbejde udviklet et værktøj til eva-
luering af digitale læremidler. Målet er 
at sætte fokus på digitale læremidlers 
forskellige funktioner i læringsrum-
met, siger en af hovedkræfterne bag.

»Det er vigtigt at øge bevidsthe-
den om, at der findes forskellige typer 
digitalt undervisningsmateriale, og 
at de skal evalueres ud fra forskellige 
præmisser. Tidligere har man, lidt for-
simplet, haft den holdning, at jo mere 
it, jo bedre. Sådan er det ikke nødven-
digvis. nu ved man, at it har en række 
specifikke anvendelsesmuligheder«, 
siger ph.d. og leder af læremiddel.
dk – nationalt Videncenter for læ-
remidler, Thomas Illum Hansen. find 
link på folkeskolen.dk

DLF udsender  
fakta om lærer-
nes arbejdstid
Den store mediebevågenhed om 
lærernes arbejdstid har fået Dlf til 
at udarbejde et faktaark, som skal 
sendes til journalister, politikere og 
meningsdannere. Målet er at få en 
mere nuanceret debat om lærernes 
arbejdstid.

formand for Danmarks lærer-
forening Anders Bondo Christen-
sen mener, at mange politikere og 
debattører udtaler sig uden at have 
kendskab til den arbejdstidsaftale, 
som lærerne arbejder under. langt 
de fleste ting, der bliver efterspurgt, 
kan rent faktisk godt lade sig gøre 
ifølge den aftale, som lærerne i dag 
arbejder efter, lyder det fra lærernes 
formand, som håber, at journalister 
vil give sig tid til at læse papiret.

Skolepolitikere  
blogger fra  

skolebesøg i Canada

følg Canada-bloggen på

Forskere: nye teknolo-
gier skal opprioriteres på 
læreruddannelsen

lærerstuderende bliver ikke 
klædt godt nok på til at tackle 
fremtidens it-udfordringer. Det 
viser en ny midtvejsrapport fra 
Teknologisk Institut, der afdæk-
ker spørgsmålet om, hvorvidt 
lærere uddannes til at gribe 
morgendagens teknologi.

Midtvejsrapporten »Tekno-
logiforståelse blandt lærer- og 
sygeplejerskestuderende« 
viser, at der er brug for nye og 
bedre uddannelsesmuligheder, 
der giver lærere den nødven-
dige teknologiforståelse.

»Det er ærgerligt, hvis det 
er sådan, det står til«, lyder 
formand for de lærerstuderen-
de Tobias Holsts umiddelbare 
reaktion.

»Ungt talent« skal knæk-
ke koden for social arv

Den unge forsker professor 
Mads Meier Jæger fra Institut 
for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) skal finde koden for, 
hvorfor børn af akademikere 
ofte kommer på universitetet, 
mens børn af ufaglærte oftere 
kvitter uddannelsessystemet 
efter folkeskolen. 

DLF inviterer lærere fra 
hele landet til træf

Med udspring i »Vi læser for 
livet«-projektet inviterer Dlf 
til lærertræf om faglig læsning 
og skrivning. Træffet, som gen-
nemføres i odense til april, er 
det første af sin art og giver 
omkring 750 lærere mulighed 
for inspiration og kompetence-
udvikling sammen. lærertræf-
fet bliver afholdt den 10. april 
på H.C. Andersen Radisson i 
odense. Der er afsat omkring 
en halv million kroner til træffet, 
som er finansieret af midler fra 
projekt »Vi læser for livet«. Pla-
nen er, at der fremover vil blive 
holdt lærertræf med skiftende 
temaer hvert andet år.

LP ignorerer branche-
aftale og giver lærerne 
»for høj« rente

Ifølge en aftale mellem rege-
ringen og forsikring og Pension 
må pensionsselskaberne højst 
give deres medlemmer en de-
potrente på to procent efter 
skat. Alligevel giver lærernes 
Pension fortsat en rente på tre 
procent. »Vi er ikke omfattet 
af aftalen«, mener administre-
rende direktør, Paul Brüniche-
olsen.

Aftalen, som blev indgået i 
juni mellem forsikring og Pen-
sion og erhvervs- og Vækstmi-
nisteriet, skulle sikre flere af de 
store kommercielle pensionssel-
skaber, som har været i krise på 
grund af det lave renteniveau.
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DLF inviterer lærere fra LP ignorerer branche

DlF  
holDer kongreS  

12.-13. September
 følg kongressen  
på folkeskolen.dk
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Tilskudsberettigede  digitale læremidler
Din skole har netop modtaget Geografforlagets brochure om digitale læremidler 
til  naturfag og matematik. Læs mere om læremidlerne i brochuren og bestil prøve
abonnementer på www.geografforlaget.dk

GO Kort 
Danmarks største kortportaler med interaktive opgaver.

GO Kort til 1.-6. og GO Kort til overbygningen er Danmarks største pædagogisk tilrettelagte digitale 
kortportaler,somdækkerallemålgrupperigrundskolen.Kortportalerneindeholderover400kortogflere
end 550 interaktive opgaver, quizzer og test – mange med direkte respons til eleven.
GO Kort erstatter skolens vægkort og kan bruges på iwb, på pc og nogle tablets som  elevens eget atlas. 

iXplore
Digitale naturfagssystemer med 
progression fra 1.9. klasse

MatematikTest
Webprøver til matematik i 6. klasse.

GO Naturfag og matematik
Fagportal med digitale ressourcer.

Fagportal med 16 websites med ressourcer 
tilnatur/teknik,geografi,biologiogmate-
matik i hele grundskolen. Fagportalen inde-
holder bl.a. de adaptive test MatematikTest 
og GeotoperTest. Læs om læremidlerne på 
www.geografforlaget.dk

MatematikTest til 6. klasse er  digitale og 
adaptive test, der  evaluerer  elevens  faglige 
indlæring. Testen  består af en færdigheds-, 
anvendelses- og kommunikations test.

iXplore består af 15 websites, der sælges 
som klasseabonnement:

Kernestof og interaktive ressourcer
iXploreerfireheltnyedigitalesystemertilnatur/teknik,biologi,fysik/kemioggeografi.Dedigitalesystemer
 indeholder naturfagligt kernestof med fokus på progression fra 1.-9. klasse og tværfaglige forløb i over-
bygningen,jf.FællesMål2009.

iXplore indeholder et stort udvalg af digitale ressourcer i form af bl.a. opgaver med direkte respons, artikler, 
animationer, videoer, test, adaptive test, speak, et kommunikationsmodul og meget mere. Ressourcerne giver 
læreren mulighed for at sammensætte egne forløb.

iXplorekananvendesaleneellersammenmeddettryktesystemXplore.

iXplore Natur/teknik 1
iXplore Natur/teknik 2
iXplore Natur/teknik 3
iXplore Natur/teknik 4
iXplore Natur/teknik 5
iXplore Natur/teknik 6
iXplore Geografi 7
iXplore Geografi 8
iXplore Geografi 9

iXplore Biologi 7
iXplore Biologi 8
iXplore Biologi 9
iXplore Fysik/kemi 7
iXplore Fysik/kemi 8
iXplore Fysik/kemi 9

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Se udgivelsestidspunkter på 
www.geografforlaget.dk
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 Skolegården på Friluftsskolen på Amager ville ligne 
de fleste andre skolegårde, hvis det ikke var for 
kørestolene. Opdelt i to med de yngste og de ældste 
elever i hver deres asfalt- og bænkbeklædte puste-

rum. Her er både drenge i sært meningsfulde, umiddel-
bart retningsløse løbebaner og piger, der cirkulerer rundt, 
snakker lidt og står stille igen.

»Hvis man skal sige noget helt overordnet om de her 
børn, så er det, at de alle er overlevere. De har virkelig 
kæmpet i deres liv, og de er supermotiverede elever«.

43-årige lærer Andreas d’Arienzo Andreassen ser ud i 
skolegården. Han er gårdvagt og om lidt engelsklærer for 
en gruppe på fire drenge. Klokken ringer ind. Her står 
elever og lærere gerne i kø uden sure miner bag en elkø-
restol, der via håndleddets snilde på joysticket smyger sig 
mellem indgangens karme. Muskelsvind og cerebral pa-
rese (spastisk lammelse) er de primære diagnoser for ele-
verne på Friluftsskolen på Amager, men her er også børn 
med rygmarvsbrok og blandede diagnoser. At tilpasse og 
forholde sig selv og eleverne til de mange handicap er en 
del af lærernes hverdag. 

Stemmen udefra
Det er de færreste helt almindelige folkeskoler, der kan 
bryste sig af at være udstyret med så stor en maskinpark 
som Friluftsskolens. Kørestole og stativer, der hjælper 
eleverne med at strække ud, præger gangene mellem stue-
etagens seks ottekantede rum, der udgør hovedbygnin-
gens undervisningslokaler. Det er i et af de rum, Andreas 
skal undervise de fire drenge i engelsk: Simon, der lider 
af cerebral parese, Adam, der lider af rygmarvsbrok, samt 
Theo og William, der begge sidder i kørestol på grund af 
forskellige former for muskelsvind. Her er ingen klasser, 
men eleverne er inddelt efter alder i indskoling, mellem-
trin og udskoling.

Bag vinduerne sidder de fire drenge klar i det lyseblå 
og solede lokale. 

»Remember, this lesson is in English«, siger Andreas til 
drengene, og selvom den del af lektionen svipser et par 
gange undervejs, så lader de fire ikke til at have problemer 
med at begå sig på fremmedsproget. Timen glider hurtigt 
over i en snak om de musikalske projekter, som drengene 
her har haft de seneste par år med Andreas Andreassen. 

De ti lærere på Friluftsskolen kan ikke nøjes 
med at følge Fælles Mål. De skal også lære 

de 48 fysisk handicappede elever, hvad det 
overhovedet vil sige at lære og være til som 

andet end et handicap.

l æ r e r  f o r
o v e r l e v e r e

T e k s T :  K a s p e r  s t o u g a a r d  a n d e r s e n  •  F o T o :  B o  T o r n v i g

Anne Jørgensen og kollegaen Lone Egå Hansen for-
tæller, at de to lærere bestræber sig på at få en god 
portion humor ind i undervisningen for at vise, at 
»selvom man dummer sig, står solen op i morgen«. 
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overværet

Lærer Andreas d’Arienzo Andreassen me-
ner, at det er vigtigt at være fysisk aktiv, når 
man omgiver sig med fysisk handicappede. 
Han bruger selv yoga som en effektiv me-
tode til at holde fast i sig selv og sin krop.

Det kræver evnen til at jonglere 
med mange forskellige læringsstile 
og metoder, når Anne Jørgensen 
underviser de 18 elever i indskolin-
gen på Friluftsskolen.

Andreas d’Arienzo Andreassen underviser 
blandt andet en lille gruppe elever fra 
mellemtrinnet i engelsk og musik. Andre-
as D’Arienzo Andreassen har blandt andet 
forsøgt at få nogle af sine overbygnings-
elever med i Danmarks Radios MGP.

Jan Nørlev har 
været ansat på 
Friluftsskolen 
i 36 år. I de 
første 23 år var 
han menig lærer 
– de sidste 13 
år har han brugt 
som afdelings-
leder. Han me-
ner, at det også 
handler om at 
lære eleverne at 
være hele men-
nesker trods 
deres handicap.

overværet
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Soulkeeper Kids, som bandet kalder sig, har 
endda, desværre forgæves, forsøgt at komme 
med i MGP. Danmarks Radio vil gerne undgå, 
at det fremstår som positiv særbehandling, 
forklarer Andreas. Det forstår drengene ikke. 
Et af deres dancehall-inspirerede numre bra-
ger ud fra indspilningscomputerens højttalere 
i den ene side af rummet. De overdrevent 
autotunede vokaler leverer i stil med forbil-
lederne tekster om Islands Brygge og Amager 
og de andre københavnerkvarterer, hvor 
stemmerne bor.

»Eleverne har også flere gange været ovre 
at optræde på Skolen ved Sundet. På den 
måde er der kommet en samlet stemme ud 
fra Friluftsskolen, som man måske ikke havde 
regnet med«, fortæller Andreas.

Udslusning til normalskolen
Lige for tiden har Friluftsskolen syv elever, 
der hver for sig deltager i mellem to og fem 
undervisningstimer på Skolen ved Sundet. 

»Det er startet på skolens eget initiativ. Vi 
deltager i deres morgensang og emneuger, 
og jeg sidder med i bestyrelsen for at være 
synlig, men jeg skal jo derover i pauserne for 
at skabe en relation til en lærer, der så måske 
vil tage imod en af mine elever i nogle timer«, 
siger han.

   I det hele taget har man mange diskus-
sioner om, hvordan lærerne skal hjælpe ele-
verne med at byde ind på den normalverden, 
der befinder sig uden for skolen, forklarer 
han. For mens det er meget få, der ender 
med at tage deres afgangseksamen på Frilufts-
skolen, så sker det, at de fagligt mest velfun-
gerende elever vælger en anden skole, hvor 
de kan færdiggøre 9. klasse. De fire drenge er 
nogle af dem, Andreas sætter sin lid til.

Skolen har som mål at skabe hele menne-
sker – ikke nødvendigvis at opfylde målet om 
flotte afgangskarakterer, selvom de elever, 

der når så langt, bestemt får muligheden for 
det:

»I princippet skal vi opfylde målene, men 
man kan ikke bygge taget før fundamentet. 
Det er urealistisk at følge eleverne til en af-
gangsprøve, som de kun lige akkurat klarer 
sig igennem. Vi ønsker ikke at ødelægge ti års 
arbejde med at opbygge elevens tro på sig 
selv. Så ser vi hellere et eller to års undervis-
ning oveni, der kan skaffe dem en fin afgangs-
prøve. Men vi udfordrer eleverne fra dag et, 
og det er vores fornemste mål at forberede 
eleverne til for eksempel efterskole eller et 
særligt tilrettelagt ungdomsforløb«, siger afde-
lingsleder Jan Nørlev.

Efter engelsktimen står den på samfunds-
fag. 16 elever har indtaget et af de ottekantede 
lokaler. Fire af dem i deres kørestol. De skal 
nævne alle de nyheder, de er stødt på i løbet 
af det forgangne døgn. Homorygter, dødsfald 
og oversvømmelsen af Aarhus er nogle af 
punkterne på den lange liste af begivenheder, 
som eleverne uden tøven og enkelte gange til 
de tre læreres overraskelse strækker fingeren 
i vejret for at remse op. Simon fra Andreas 
d’Arienzo Andreassens engelsktime overvejer 
højlydt, om ikke folkene bag de ondsindede 
rygter om Helle Thornings mand »bare er ude 
på at miskreditere statsministeren?« Det er 
der ingen i rummet, der kan svare på.

en fyldt værktøjskasse
Selvom alle skolens elever lider af et fysisk 
handicap på den ene eller anden vis, er det 
ikke ensbetydende med, at lærerne kan gribe 
dem an på samme måde. Slet ikke, forkla-
rer Andreas. Det er også en af årsagerne til 
den store mængde eneundervisning, som 
eleverne modtager ud over gruppeundervis-
ningen. En anden årsag er den, at mange af 
eleverne bliver taget ud af holdene i løbet af 
dagen for at modtage hver deres behandling 
for det fysiske handicap, de lider af.

Skolen med de mange kanter

friluftsskolens bygninger var engang en form for rekrea- 
tionsskole for de mange psysisk og ernæringsmæssigt 
svage bysbørn, der blev ordineret en omgang frisk luft på 
Amager. sådan fik den sit navn, friluftsskolen. Tre af de ot-
tekantede rums kanter består af store vinduespartier, som 
man kan åbne helt op, så børnenes lunger blev luftet igen-
nem – halvt inde, halvt ude. 

Vi prøver at lade 
være med at pakke 
eleverne ind i vat. 
De møder hele tiden 
folk, der har ondt af 
dem, og det handler 
om at lægge noget 
af det tilbage. De  
må ikke blive »en 
stol, der snakker«.
Andreas d’Arienzo Andreassen

  Skolen er en såkaldt specialklasserække for elever 
med bevægelseshandicap.

 Tilknyttet Skolen ved Sundet siden 1938.

 I alt ti lærere er ansat på skolen.

  Ni pædagogmedhjælpere, to fysioterapeuter, en 
ergoterapeut, en sygehjælper, en skolepsykolog og 
en uddannelsesvejleder er ligeledes ansat på eller 
fast tilknyttet skolen.

  Normering på 48 elever med forskellige fysiske han-
dicap som muskelsvind og spastisk lammelse.

  En tredjedel af eleverne er piger, mens to tredjedele 
er drenge.

Friluftsskolen
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»Man kan ikke have en overordnet fælles 
pædagogik, for eleverne er så forskellige. An-
dre lærere sidder også med elever med større 
indlæringsvanskeligheder end jeg«, siger han.

Det vækker genklang hos to af skolens kvin-
delige lærere, Anne Jørgensen, 52, og Lone Egå 
Hansen, 51, der underviser i indskolingen, som 
har hjemme i en separat bygning et par skridt 
fra ottekanterne. De har begge været fastansat 
på skolen i henholdsvis 25 og 15 år.

»Vi skal kunne rumme, at vi har forskellige 
niveauer«, siger Lone Hansen. Det skyldes ikke 
mindst, at de to lærere har valgt at undervise 
alle 18 elever i indskolingen som et stort hold. 
Lærerne mener, at det blandt andet kan føre 
til øget socialisering blandt de jævnaldrende i 
en elevgruppe, der til tider udviser et lidt for 
stort behov for voksenkontakt. 

»Vi ønskede at lære børnene ikke at være en 
til en, selvom de er vant til det«, tilføjer hun. 

lærerrollen som rettesnor
Mod slutningen af dagens sidste time får en af 
indskolingseleverne lov at udpege klokkeslæt-

tet 15.30 på viserne på uret midt i lokalet. 
Lone Hansen får lov at løfte eleven i vejret. 

På Friluftsskolen skal man være afklaret 
med sin egen lærerrolle. Den rolle kan nem-
lig være sammensat af mange elementer og 
metoder. Først og fremmest kræver det fagligt 
overskud at undervise på de mange forskel-
lige niveauer og samtidig få den undervisning 
til at virke sammenhængende. De to kvinde-
lige lærere kigger på hinanden og nikker. 

»Det bliver meget tydeligt, at de klassiske 
metoder ikke virker her«, siger hun. Derfor 
bruger de begge meget tid på at følge med i 
de nyeste metoder og greb inden for didaktik-
ken – især udviklingen inden for it.

Mentalhygiejne for alle parter
Skolen er udstyret med en førstesal, men at 
der ikke altid er optimale forhold for de fysisk 
handicappede elever, ser Andreas d’Arienzo 
Andreassen ikke som et onde. Han forsøger 
at »normalisere« elevernes forhold til det at 
lære, så de vænner sig til forholdene på en 
almindelig skole. 

»Vi prøver at lade være med at pakke ele-
verne ind i vat. De møder hele tiden folk, der 
har ondt af dem, og det handler om at lægge 
noget af det tilbage«, forklarer han. »De må 
ikke blive ’en stol, der snakker’«.

Ligesom personalet forsøger at lære ele-
verne at kigge ud over deres handicap, mener 
Andreas Andreassen, at man som ansat på 
skolen bliver nødt til at kigge med en gang 
imellem. For sit eget helbreds skyld. Eleverne 
med muskelsvind bliver for eksempel ofte 
enormt trætte, og det er alt for nemt, mener 
han, at lade sig smitte.

»Det er vigtigt, at man holder sig i fysisk 
form og er fysisk aktiv ved siden af jobbet. 
Man skal finde sin egen afgiftning og være på 
vagt over for selv at blive opslugt af stemnin-
gen. Man skal kunne arbejde med de barske 
realiteter, men undgå at blive opslugt af 
dem«, fortæller han. 
ksa@dlf.org

En del af undervisningen på Friluftsskolen foregår i hold på mellem fire og seks 
elever. Et af Andreas d’Arienzo Andreassens mål er at vænne eleverne til en nor-

malverden, der ikke altid tager fuldstændigt hensyn til de handicappede unge.

overværet

Sig’natur – gør det  
sjovt at lære naturfag!

Sig’natur er et nyt, inspirerende  
system til natur/teknik. Der er fokus på  
elevernes egen aktivitet og nysgerrighed. Sig’natur 
kombinerer bog og it i et dynamisk samspil, og skaber 
moderne rammer for den naturfaglige undervisning. 

Bog, it og masser af praktisk arbejde
I elevbogen møder eleverne spændende naturfaglige 
emner, og på hjemmesiden er der instruktioner til prak-
tiske opgaver, it-baserede opgaver, en digital logbog 
og meget mere. Sig’natur kombinerer det bedste fra 
bogen med det bedste fra it.

Fokus på faglig læsning 
Faglig læsning er en integreret del af systemet. Tekster, 
layout og struktur er bearbejdet i forhold til faglig læsning.

Læs mere og prøv Sig’natur 
Du kan læse meget mere på sig-natur.dk. Her kan du også 
downloade et særtryk og afprøve det første kapitel.

•	 Bog, it og masser af praktisk arbejde

•	 Fokus på faglig læsning
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Naturfag  ·  3.-9. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Sig’natur består af:

•	Elevbog
•	sig-natur.dk
•	Lærervejledning
•	Tavlebog.

NYHED

Kom tiL GRAtiS 
KuRSuS 3. oKtoBER 2012

Læs mere og tilmeld 
dig på Alinea.dk
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old school / new school

Ordnede lege
I kølvandet på interessen for de ordnede lege i 1900-tallets begyndelse blev der udgivet 
en række bøger til inspiration til lærerne. Her blev både boldspil, sanglege og de såkaldte 
»folkelege« præsenteret. folkelege var styrke- og behændighedsøvelser, der blev leget 
på landet i ældre tid, og som man forsøgte at genoplive af nationale og pædagogiske 
årsager. Her ses for eksempel legen »Det mærkelige dyr« fra frederik knudsens »skole-
børnenes legebog« fra 1908.

Motion er sundt
omkring 1900 blev sport anset for en sund modgift mod for eksempel tuberkulose, alko-
holisme, dårlig moral og andre farer. I nutiden er det primært overvægt og andre livsstils-
sygdomme, som sport og motion skal være løsningen på. Dengang som nu var det dog 
også opfattelsen, at fysisk aktivitet var en del af en god opdragelse, og ny svensk forsk-
ning har vist, at børn, der dyrker mere motion, bliver bedre i stand til at fortsætte deres 
uddannelse efter folkeskolen.

{Old}  
Plinten
lugten i gymnastiksalen 
og i omklædningsrum-
met var ram. og så var 
der pligten til at svabre: 
skylle en ildelugtende og 
kæmpestor gulvklud op og 
montere den på et skub-
beredskab. om vinteren 
var timerne i gymnastik, 
eller legemsøvelser, som 
det hed, heller ikke særlig 
motiverende for ret mange 
af os. Man skulle springe 
over en buk eller en hest, 
hvis ikke man skulle op i 
tovene, og vé den, der faldt 
ned! Øvelser ved ribberne 
var lige til at holde ud, men 
plinten var et uhyggeligt 
redskab. når det gik højt, 
kunne man få lov at spille 
høvdingebold.

 (New) 
 
Boldspil
Gymnastiktimerne i dag 
er langt mere varierede, 
og boldspil indtager en 
mere fremskudt plads. 
ordet bold har eksisteret 
i sproget, så længe vi kan 
tale om dansk sprog, og 
det har længe været et 
svært staveord; man skulle 
jo tro, at det skulle staves 
»bol(d)t«. Visse steder i 
Jylland har man dog en 
udtale med stumt d. Mu-
sikken kommer ind i un-
dervisningen, måske især i 
pigegymnastikken? I hvert 
fald oplever mange gym-
nastiktimerne som oaser 
i skoleforløbet, og flere 
skoler profilerer sig ved at 
tildele eleverne flere gym-
nastiktimer. Det er en god 
idé, også fordi eleverne i 
en stor del af tiden sidder 
og kigger på en skærm. 
Motion for øjnene er ikke 
tilstrækkeligt.

Professor HigginsAnne Katrine Gjerløff er postdoc og tilknyttet projekt Dansk 
Skolehistorie, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
Aarhus Universitet.

O l d  s c h O O l / n e w  s c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

For at spille fodbold kræves en bold, et sted at spille og viden om spillets regler. Alt dette kom ind i skolen 
omkring 1900 ved en målrettet indsats for at ændre gymnastikundervisningen og opmuntre de unge til at 
dyrke sport.

Bold
Bolde har eksisteret lige så længe som leg; som 
en oppustet svineblære, en sammenbundet bunke 
klude eller en fint sammensyet læderkugle. Men de 
fodboldkampe, som nutidens børn (og voksne) så 
fascineret ser på i tv og spiller i fritid og frikvarterer, 
er en relativt ny ting i den danske skole.

I den gymnastikhåndbog, der blev udgivet i 
1899 efter et langvarigt kommissionsarbejde, 
skelnede man mellem »egentlig gymnastik« og 
»anvendt gymnastik«. egentlig gymnastik var rene 
legemsøvelser, mens den anvendte gymnastik var 
»ordnede lege«; det vi i dag kalder sport, herunder 
forskellige boldspil. nogle fagfolk kritiserede, at leg 
og spil skulle være del af gymnastikundervisningen, 
men det blev erkendt, at for eksempel langbold og 

fodbold vækkede børnenes 
interesse i højere grad end 

bøj og stræk- og stå ret-
øvelser.

særligt på landet 
manglede man dog 
faciliteter til at dyrke 
boldspillene. skolegår-

den var oftest en lille 
gruset gårdsplads, og 

mange ældre lærere havde 
hverken kendskab eller lyst til at 

sætte gang i løjerne.
Derfor nedsattes Udvalget til danske skole-

børns fælleslege i 1897 med formålet at »fremme 
indførelsen af ordnede lege og Boldspil ved lan-
dets skoler«. Udvalget kunne give skoler økono-
misk tilskud til indkøb af materiel og anlæggelse af 
boldbaner (såkaldte spillepladser) og afholdt kurser 
for lærere i de nye lege og spil. 

Udvalgets årsberetninger gengav breve fra læ-
rere om, hvordan boldspil gav eleverne lyst til både 
almindelig gymnastik og til at dyrke sport og gym-
nastik i lokale foreninger. At fodbolden var noget 
nyt, der var kommet for at blive, vidner et citat fra 
en »lille fyr« fra falster i 1902 om: »Det var ligegodt 
den bedste leg vi nogen Tid har leget«. 
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Studieforsikringen omfatter:
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•	Rejseforsikring	Verden	-	50%	rabat
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Flere fordele:

Studieforsikringen	koster	mellem	376	og	501	kr.	pr.	kvartal	(indeks	2012)	alt	efter,	hvor	i	landet	du	bor.	
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Hvad handler 
undervisningsdifferentiering om?

kronik
kirsten krogh-Jespersen  
lektor, cand.pæd., ph.d. 
 

Det halter med undervisningsdifferentiering. 
Lærerne kan ikke finde ud af det. De forstår 
ikke begrebet, og de mangler viden om, hvor
dan det skal foregå i praksis.

Sådan lyder den meget korte konklusion 
på en undersøgelse, som Danmarks Evalu
eringsinstitut (Eva) har gennemført af under
visningsdifferentiering i 2011. Men der er ikke 
dækning for at konkludere på denne måde. I 
virkeligheden er det ikke særlig mystisk. Be
grebet er ikke svært at forstå, og der er man
ge eksempler fra praksis, hvor det fungerer. 

I denne kronik vil jeg forklare begrebet i 
al sin praktiske enkelhed og give nogle bud 
på, hvad det kan være. Den vil blive fulgt op 
af en række artikler fra lærere, som arbejder 
i praksis med at differentiere deres under
visning i forskellige fag og på forskellige 
klassetrin.  

Differentieret undervisning   
Det sker, når læreren tilrettelægger sin under
visning, så hver eneste elev kan finde mening 
med indholdet og kan arbejde målrettet på at 
blive klogere og dygtigere – og derfor bliver 
det. Det kræver kommunikation og samar
bejde mellem de involverede parter – lærere 
og elever og eleverne indbyrdes. 

Det er ikke særlig mystisk. 
Men det er klart, at det kræver 
professionelle kompetencer af 
lærerne. Samtidig er der selv-
sagt ikke ét svar på, hvordan 
sådan en undervisning ser ud. 
Hovedoverskrifterne for den nødvendige kun
nen er empati og fantasi og gode kommunika

tionsevner, som udfoldes inden for hele det 
didaktiske spektrum. 

Målsætning og inspiration
Jeg var med til at evaluere undervisningsdif
ferentiering i 1998 (Inspiration til undervis
ningsdifferentiering, Undervisningsministe
riet). Her er et par bud på, hvad vi fik øje på, 
at lærere gør for at differentiere:
•	 Målsætning.	Læreren	formulerer	den	

overordnede målsætning med et givet 
undervisningsforløb i overensstem
melse med de formelle forskrifter og 
hendes viden om elevernes forudsætnin
ger og potentialer. Denne målsætning hol
der hende selv på sporet, og inden for den 
– og eventuelt overskridende den – formu
lerer eleverne i samarbejde med læreren 
deres egne målsætninger for deres læring. 
Skriftligt formulerede målsætninger fast
holder både lærer og elever.

•	 Inspiration.	Læreren	inspirerer	og	udfor
drer klassens elever gennem oplæsning, 
fortælling og faglige oplæg, ved at gen
nemføre ekskursioner ud i verden, ved at 
vise film og afspille musik og meget andet, 
der kan åbne verden for dem, pirre deres 
nysgerrighed og deres lyst til at gå på op
dagelse og at eksperimentere. 

•	 Rammer.	Læreren	rammesætter	tids
forløb og organisationsformer, hun 
stiller opgaver, arbejdspapirer, bøger 
og andet materiale samt alle slags un
dervisningsmidler til rådighed for ele
verne til videre bearbejdning, så den 
enkelte elev i samarbejde med andre 
kan forfølge sine mål og bearbejde 
stoffet gennem at tænke over 
det, formulere sig om det 
og samtale om det med 
kammerater, forældre 
og læreren. 

Der er mange gode eksempler fra praksis, det er ikke særlig mystisk, 
men fordrer kommunikation og samarbejde mellem lærere og elever 

– og eleverne indbyrdes.
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Vejledning og processtyring
	•	 Vejledning.	Læreren	vejleder	den	enkelte	

elev og grupper af elever om, hvordan de 
kan gribe arbejdet an, og hvordan de kan 
kvalificere det igangværende arbejde. Hun 
inspirerer og støtter dem med arbejds
sedler, åbne opgaveformuleringer og med 
kvalitetskrav, afstemt efter fælles mål og 
elevmål, efter elevforudsætninger og po
tentialer.

	•	 Processtyring.	Læreren	hjælper	eleverne	
med at fastholde, hvad de er i gang med, 
hvorfor de er det, og med at analysere, 
hvordan det går, og med overvejelser over, 
hvordan det kan gå bedre. Det gør hun 

gennem at stille krav til formulering af 
logbog eller anden procesbeskrivelse. 

•	 Evaluering.	Læreren	sørger	for,	at	arbejdet	
løbende bliver evalueret, og hjælper her
ved både sig selv og eleverne til at få øje på, 
hvad de har lært, og hvordan de har lært 
det, og hun hjælper sig selv og den enkelte 
elev med at få øje på nye vigtige og mulige 
læringsmål og læringsveje. Evalueringen 
danner også afsæt for lærerens refleksioner 
over egne didaktiske læreprocesser.  

I virkeligheden er det måske 
Eva, der mystificerer under-
visningsdifferentieringsbegre-
bet ved at vælge at tolke sine 
indsamlede data som udtryk 

for, at lærerne ikke kan finde 
ud af det.  

»Selv om lærerne er opmærksomme på, 
at deres elever er meget forskellige, formår 
de ikke at tilrettelægge en undervisning, der i 
tilstrækkelig grad tilgodeser elevernes forskel
lige styrker, svagheder og behov«, hedder det 
således også i pressemeddelelsen 2011. 

Hvad er tilstrækkeligt?
Det er altid en åben diskussion, hvad »i til
strækkelig grad« vil sige. Der er som sagt ikke 
nogen facitliste for, hvordan en differentieret 
undervisning ser ud, alle tænkelige mulighe
der for differentiering vil aldrig kunne siges 
at være udtømte. Der er heller ikke nogen 
øvre grænse for, hvad en given elev kan få ud 
af sin skolegang, der vil altid være potentiel 
mulighed for større udbytte. 

Med så usikre størrelser er det både forståe
ligt og prisværdigt, at lærere udviser en vis 
ydmyghed, når de svarer på, i hvilken grad de 
vurderer, at de differentierer deres undervis
ning. Ifølge Eva’s evalueringsrapport mener 21 
procent af lærerne, at de i høj grad undervis
ningsdifferentierer, 68 procent mener, at de 
gør det i nogen grad, og 11 procent i mindre 
grad. Ingen vurderer, at de slet ikke gør det. 

Eva’s egne data rummer faktisk en mulig
hed for at tegne et mere nuanceret billede af, 
hvad lærerne kan og ikke kan. Kritisk/kon
struktiv feedback er et godt afsæt for videre 
læring, både når det gælder elever, og når det 
gælder lærere. Og der skal selvfølgelig fortsat 
og uendeligt arbejdes med at kvalificere den 
differentierede undervisning.  

Der er inspiration at hente mange steder. 
Men der er måske allermest inspiration at 
hente i kollegers praksis. Så følg med på 
folkeskolen.dk, hvor nogle lærere i den kom
mende tid vil beskrive, hvordan de selv gør.   

Læs også Lærer til lærer om undervisningsdif-
ferentiering på side 41. Følg med på folkeskolen.
dk, hvor der vil komme flere artikler om emnet.
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Kongres:  
Det handler om kvalitet 
i undervisningen

DLF’s kongres samles netop nu, den 12. 
og 13. september. Vigtige punkter er på 
dagsordenen: Hvilke krav skal vi opstille til 
de kommende overenskomstforhandlinger? 
Hvordan kan vi som organisation bidrage til, 
at foreningens medlemmer kan løfte vores 
professionelle ansvar? Hvordan kan vi bevare 
et velfungerende velfærdssamfund med de 
samfundsøkonomiske udfordringer, som vi 
står over for? 

Og vi får besøg af børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini. På bag-
grund af oplæg fra og debat med ministeren 
skal vi vurdere, hvordan vi med afsæt i Ny 
Nordisk Skole kan bidrage til en ny og positiv 
udvikling af de skoleformer, hvor Danmarks 
Lærerforenings medlemmer arbejder.

Tingene hænger sammen. Da vi i 2008 
indgik den nye arbejdstidsaftale med KL, 
skete det med det fælles mål at skabe en god 
ramme for, at eleverne kan få den bedst mu-
lige undervisning. Det var kvaliteten i under-
visningen, der var omdrejningspunktet.

Det vil også være vores udgangspunkt for 
kongressens drøftelser. Vores arbejde er livs-
vigtigt for de elever, børn som voksne, vi un-
derviser. Vi må som samfund fortsat have den 
ambition, at unge såvel som voksne får hjælp 
til en tilværelse med størst mulig livskvalitet.
Og vores indsats er helt afgørende for, at Dan-
mark kommer fornuftigt ud af den grundlæg-
gende krise, der præger hele verden.

Hovedstyrelsen foreslår, at vi som forening 
lægger en plan for, hvordan vi kan bakke 

ledere, lærere og børnehaveklasseledere op i 
målsætningen om, at ingen elever må forlade 
skolen med en oplevelse af »jeg duer ikke«.

Vi har brug for opbakning til vores arbej-
de. Forestil dig, at KL’s formand sammen med 
finansministeren går ud i medierne med bud-
skabet om, at lærerne gør en fantastisk ind-
sats under vanskelige vilkår, og nu vil de sam-
men med Danmarks Lærerforening drøfte, 
hvordan lærerne kan bakkes op i deres vigtige 
arbejde. Der er bestemt al mulig grund til det, 
men kan vi gøre den utopi til virkelighed?

Eleverne skal have den bedst mulige 
undervisning. Det vil vi kæmpe for på alle 
måder – også gennem vores overenskomster, 
som da vi i 2008 indgik en ny arbejdstidsaf-
tale. Derfor foreslår hovedstyrelsen også, at 
vi til kommende forhandlinger stiller krav 
om, at alle lærere og børnehaveklasseledere 
har de nødvendige kompetencer til at løse 
undervisningsopgaven kvalificeret. Får vi KL’s 
opbakning til det?

Kvalitet i undervisningen – det er udgangs-
punktet for kongressen. 

Deltag i netdebatten. 
folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Niels Christian Sauer: 
»... klasser på mellem 60 og 80 
elever. Hvor skolen er indrettet, så 
man kan undervise i små grup-
per og i store, og hvor team selv 
organiserer undervisningen, og der 
er læreropgaver, der ikke udløser 
forberedelse. Holddannelse skal 
foregå fleksibelt og situationsbe-
stemt ...  
… Det, Anders Balle her beskriver, 
er den skolemodel, som Håbosko-
lerne for en halv snes år siden blev 
verdensberømte i Danmark på. Og 
skolefolk i tusindvis, deriblandt 
Anders Balle, valfartede derop og 
kom hjem med julelys i øjnene. 
Men allerede i 2004 vendte den 
statslige svenske inspektions-
myndighed Skolverket tomlen ned. 
Dets undersøgelser viste, at denne 
organisationsform i eminent grad 
svigter børn med særlige behov og 
ender som en støjende, forvirret 
trefagsskole (svensk, matematik, 
engelsk), hvor alle de små fag le-
vede en skyggetilværelse, nogle af 
dem som helt usynlige«.

Anders Balle: 
»Du har ret i, at jeg er inspireret af 
de meget forskellige fleksible or-
ganiseringsformer af skoledagen, 
som de arbejder med i Sverige og 
mange steder i Danmark. Men 
det er ikke en kopi af Håbo, jeg 
går efter. Der er mange forskellige 
måder at tackle de udfordringer, vi 
står over for, på. Men vi skal gøre 
det langt mere fleksibelt. Min ho-
vedpointe er, at det ikke giver me-
ning eller kvalitet at fortsætte med 
en klasse på 28 elever, en lærer, 
et fag i en lektion. Slet ikke når vi 
samtidig skal inkludere flere elever 
med specielle behov og i øvrigt 
gennemføre en undervisning, som 
tilgodeser hver enkelt elevs behov. 
Det lader sig ikke gøre. Det er det, 
der er hovedudfordringen«.

}Kommentarer til nyheden 
»Lærerne i Silkeborg med til at 
udvikle skolen – i stedet for KL«

debatteret

 Vores arbejde 
er livsvigtigt for 
de elever, børn 
som voksne, vi 
underviser.
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DLF mener
AnDerS BOnDO CHriStenSen, 
fOrMAnD fOr DLf 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 18 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 26. september klokken 9.00.

Kåre Sørensen, Mårslet, Århus Lærerforening

Hvad bLiver Lærerne Syge af?
Aldrig har så mange skolelærere været på 
medicin, gået til lægen med stress, blevet 
langtidssyge og endt lærerlivet før tid. 

Men vi underviser kun 24 lektioner om 
ugen – hvorfor er invalidepensionisttallet 
blandt os så eksploderet fra 262 i 2001 over 
1.833 i 2009 til 2.245 i 2011? 

Kunne et bud være »Lov om Folkeskolen« 
og dens massive krav til vores forberedelse?

I afgangsprøven skal: »dokumenteres, i 
hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, 
der er fastsat for de enkelte fag«. 

I loven står blandt andet: »Undervis-
ningens tilrettelæggelse skal i alle fag leve 
op til folkeskolens formål, mål for fag og 
varieres, så den svarer til den enkelte elevs 
behov og forudsætninger. Desuden skal 
der løbende foretages evaluering af ele-
vernes udbytte heraf, herunder af elevens 
tilegnelse af kundskaber og færdigheder i 
fag og emner set i forhold til trin- og slut-
mål. Evalueringen skal danne grundlag for 
vejledning af den enkelte elev og for den 

videre planlægning og tilrettelæggelse af 
undervisningen …«.

Målene har vi i faghæfterne. I »Fælles Mål 
2009 – Samfundsfag« er for eksempel en nøj-
agtig beskrivelse af de 33 trinmål, hver elev 
skal opfylde i 9. klasse, og de 26 såkaldte slut-
mål for hele faget.

Når jeg leder 65 elever i faget, skal jeg altså 
undervise og evaluere ud fra hver enkelts 
evner og niveau set ud fra de 59 målfastsæt-
telser for undervisningen – det vil sige i alt 
4.485 såkaldt individuelle elevmålforløb.

Med mine øvrige fag biologi, historie, 
matematik og geografi oveni giver det 10.039 
forskellige elevmålforløb. 

Kan man forestille sig dét kræve en del 
forberedelse? Når jeg er ansat i en ¾-stilling, 
kan man så forestille sig loven afkræve mine 
lærerkolleger endnu mere forberedelse? 
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indLæg på folkeskolen.dk i august115

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet

Deltag i netdebatten 
 

folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet

Drager 

Åboulevarden 53
8000 Århus C

Tlf.: 86 21 00 91

www.drageriet.dk

Danalund-Drageriet

Matematik, natur-teknik, sløjd,
håndarbejde og mange andre 

af skolens fag.

Danalund-Drageriet har mere end
25 års erfaring med dragematerialer 

til skoler og daginstitutioner.

Hent inspiration i bogen 
“Drager i vinden”

Lær med

Besøg hjemmesiden og se udvalget.
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Folkeskolens leder 30. august (Folkeskolen 
nummer 15/2012) er bekymret over, om 
regeringen bakker op om Ny Nordisk Skole. 
Hvis redaktøren havde ringet, kunne det 
have været afklaret med det samme med et 
kort og præcist svar: Ja. Ny Nordisk Skole 
er en del af regeringens samlede indsats 
for at løfte ikke bare folkeskolen, men hele 
børne- og ungeområdet fra 0-18 år. Derfor 
deltog vi også begge to på årets Sorø-møde, 
der lancerede Ny Nordisk Skole. For skal det 
lykkes, skal der for eksempel også være tæt 
samarbejde mellem professionshøjskolerne, 

herunder lærer- og pædagoguddannelserne, 
der er forankret under uddannelsesministe-
ren. 

Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt 
i tæt samarbejde med praktikerne fra dagtil-
bud, grundskole og ungdomsuddannelserne. 
Derudover vil regeringen fremlægge en række 
selvstændige politiske udspil, der forhåbentlig 
vil understøtte de institutioner og skoler, der 
vælger at være med i Ny Nordisk Skole. Til 
efteråret fremlægger vi udspil til reform af 
folkeskolen og et større udviklingsprogram 
for dagtilbud, der er netop indgået aftale om 

en styrket læreruddannelse, og snart tager vi 
også fat på en styrket pædagoguddannelse. 

Forhåbentlig vil summen af initiativerne 
både fra oven via regeringen og fra neden via 
praktikerne være med til at give det faglige 
løft og udvikling til alle børn og unge, så de 
bliver så dygtige, de kan. 

Af Christine Antorini, børne- og undervisningsminister, og Morten Østergaard, uddannelsesminister

Ja tiL ny nordiSK SKoLe

debatteret

Peter Hess-Nielsen og Finn Gunst, skole- og undervisningskonsulenter for Enhedslisten

ny nordisk skole – mere end varm luft?
»Ny Nordisk Skole skal revolutionere skolen 
indefra«, lyder det fra ministeren på det årlige 
Sorø-møde. Gode signaler, men også smart 
retorik, som skal trække positive paralleller til 
»Det ny nordiske køkken«. Det er fint, at Chri-
stine Antorini orienterer sig mod de nordiske 
skoletraditioner med fællesskab og en udelt 
enhedsskole i stedet for at dyrke OECD’s og 
Pisa’s testtyranni. Men ministeren glemmer at 
tale om en reel sikring af, at elever og lærere 
kan holde hovedet oven vande i en folkeskole 

præget af anoreksi. Hvis Ny Nordisk Skole 
skal have konkret indhold, må det blandt 
andet medføre
•	 At	ministeren	sikrer	midler	til,	at	eleverne	

får det vejledende timetal som et mini-
mumstimetal.

•	 At	ministeren	sikrer	muligheden	for,	at	
skolerne kan gennemføre varierede under-
visningsformer.

•	 At	ministeren	sikrer,	at	ordblinde	elever	i	alle 
kommuner får et retskrav om straksindsats.

•	 At	ministeren	sikrer,	at	de	såkaldte	»inklusi-
onsbesparelser« går til de elever, der inklu-
deres.

Efter ti år med blå bloks urohærgen af 
folkeskolen med blandt andet test og 28 
bureaukratiske lovændringer har folkeskolen 
brug for arbejdsro, partnerskab og konkrete 
forbedringer.

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2012  ·  24.-28. SEPTEMBER
WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

MELD DIN FESTIVALAKTIVITET TIL AKTIVITETSKALENDEREN
OG VIND EN FESTIVAL-EVENT!

KAN EN GOD 
ARBEJDSPLADS 

ORDNE EN 
DÅRLIG RYG?  

Nej, men det er en fælles opgave på 
arbejds pladsen at skabe god fysisk 
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kol-
leger og arbejdsmiljø repræsentant, 
hvordan I sammen forebygger og 
håndterer smerter i muskler og led. 

De fleste får indimellem ondt i 
ryg, skulder eller nakke. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv 
og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det 
viser forskningen.

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Scan koden, eller gå 
ind på jobogkrop.dk, og

 få fem gode råd, som 
kan hjælpe jer i gang. 

136675 p26-29_FS1612_debatteret.indd   28 10/09/12   13.05



KAN EN GOD 
ARBEJDSPLADS 

ORDNE EN 
DÅRLIG RYG?  

Nej, men det er en fælles opgave på 
arbejds pladsen at skabe god fysisk 
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kol-
leger og arbejdsmiljø repræsentant, 
hvordan I sammen forebygger og 
håndterer smerter i muskler og led. 

De fleste får indimellem ondt i 
ryg, skulder eller nakke. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv 
og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det 
viser forskningen.

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Scan koden, eller gå 
ind på jobogkrop.dk, og

 få fem gode råd, som 
kan hjælpe jer i gang. 

136675 p26-29_FS1612_debatteret.indd   29 10/09/12   13.05



Begejstring med en smule bekymring. Sådan kan man beskrive 
stemningen i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, da Ny Nordisk 
Skole var på dagsordenen. Enkelte udtrykte betænkelighed ved, om der 
er opbakning i en situation, hvor der samtidig afskediges lærere.

Opbakning til  
Ny Nordisk Skole

I starten af august lancerede undervisnings-
minister Christine Antorini Ny Nordisk Skole 
på årets Sorø-møde. I august skulle DLF’s ho-
vedstyrelse diskutere foreningens holdning 
til projektet.

»Jeg ser det på den måde, at vi skal slås for 
at skaffe de bedst mulige rammer på skoler-
ne, men samtidig skal vi understøtte læreren, 
som står i klassen og skal have hverdagen til 
at fungere. Ny Nordisk Skole skal kunne stå 
sin prøve i praksis. Vi må prøve at få nogle af 
de skoler til at melde sig, som arbejder på en 

TeksT HaNNe  Birgitte  JørgeNSeN 
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rapporteret

god måde med udfordringerne i skolen«, sag-
de Dorte Lange, der er en af de to formænd 
for Ny Nordisk Skole og næstformand i DLF.

»Det er jo et paradigmeskifte, som kan 
skabe forvirring. Men det skal lykkes!« sagde 
Anders Bondo Christensen, formand for 
DLF. 

Væk fra ti års topstyring
Birgitte Baktoft var begejstret for det nye 
paradigme.

»Hvis man vil have nogen til at tænke 
med, skal man ikke fortælle dem, hvad de 
skal tænke. Det er en chance for skoleud-
vikling, vi har skreget på i rigtig mange år. 
Noget, der sker derude, hvor man står med 
nogle elever«, sagde hun.

Enkelte var dog også betænkelige ved, om 
DLF bliver spændt for en vogn:

»At Dorte Lange sidder i formandskabet, 
er jo ikke en involvering af fagbevægelsen. 
Vi skal være meget opmærksomme på, at vi 
ikke bliver brugt til at legitimere en proces, 
samtidig med at vi er udelukket på de punk-
ter, hvor der foregår noget reelt«, advarede 
Ane Søegaard. 

Om det nogensinde bliver en massebe-
vægelse, var der flere, der tvivlede på. Men 
mindre kan vel også gøre det, som det blev 
udtrykt. Og Niels Lynnerup slog den gene-
relle holdning fast:

»Det vigtigste er, at man efter ti år med 
topstyring er på en anden vej«. 
hjo@dlf.org 

Det er en chance for 
skoleudvikling, vi har 
skreget på i rigtig 
mange år. Noget, der 
sker derude, hvor man 
står med nogle elever.

Birgitte Baktoft

Gode solide lærebøger til den rigtige pris

Hvis du først har set den -
må du ha’ den!

Se bogen på
meloni.dk
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Folkeskolens  
rolle til debat i DLF

Folkeskolens redaktionelle uafhængighed var 
til debat i forbindelse med den regelmæssige 
afrapportering omkring medierne på DLF’s 
hovedstyrelsesmøde i august. Initiativtager var 
Ane Søegaard, som ønsker en anden redaktio-
nel linje. Det var der dog ikke opbakning til.

Ane Søegaards ønske fik støtte fra Birgitte 
Baktoft. Hun har undret sig over, at Folkesko-
len har bragt overskrifter, der er gået imod 
DLF’s værdisæt.

»Det kan ikke passe, at vi skal betale penge 
til noget, der promoverer en tankegang, som 
er imod DLF’s strategi og politik«, sagde hun.

DLF-formand Anders Bondo Christensen øn-
skede dog at fastholde den nuværende redak-
tionelle linje og understregede, at der ligger en 
klar politisk beslutning bag Folkeskolens redak-
tionelle frihed, som han synes er »fornuftig«.

Folkeskolen er ikke et menighedsblad
Jan Trojaborg – og med ham de øvrige, som 
ytrede sig i debatten – ser det som et vilkår, 

at medlemmerne kan have 
interesse i at læse om for-
hold, der ikke nødvendigvis 
er i tråd med DLF’s mål.

»Folkeskolen er DLF’s 
blad, men det er ikke et me-
nighedsblad. Så det handler 
ikke nødvendigvis om, hvad 
hovedstyrelsen og formanden 
mener. Bladet beskriver de for-
hold, medlemmerne skal arbejde 
under, og de ting, som interesserer 
læserne«, sagde Jan Trojaborg.

»Det handler om troværdighed 
og uafhængighed. Ikke total uafhæn-
gighed, men inden for nogle overordnede 
rammer«. 

Konklusionen blev, at bladet skal disku-
teres på en temadebat senere sammen med 
DLF’s generelle kommunikation.

Bedre annoncesalg end forventet
Økonomien for Folkeskolen var også på 
dagsordenen. Markedet for stillingsannoncer 
har generelt været stærkt nedadgående i de 

seneste år, hvilket også har ramt Folkesko-
len. Til gengæld har Folkeskolen formået at 
bevare godt 80 procent af indtægterne fra 
forretningsannoncer, selvom bladet nu kun 
udkommer hver fjortende dag. 

Samtidig har overgangen til 14-dages-blad 
betydet et fald i udgifter til trykkeri og porto. 
I år forventes Folkeskolen at koste DLF godt 
14 millioner kroner, godt 153 kroner per med-
lem om året. 
jnb@dlf.org

TeksT JeSper  NørBy
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Hver sjette lærer har været udsat for vold og trusler i løbet af det seneste år.  

For Jens Andersen betød det et farvel til folkeskolen. Læs tre læreres beretninger  

og fakta fra Folkeskolens undersøgelse.

lærerne 
kæmper mod vold

SIde 10 og 14-25 

TemA

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2012

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Et netbaseret matematikmateriale med masser 
af opgaver og detaljerede instrukser til lærerne 
er under udvikling. Og det har det været i flere 
år, men de to lærere bag har nu sat materialet 
i brug på tre skoler i Aarhus og fire i Silkeborg. 
Materialet Matematikplanen.dk dækker 1. til 3. 
klasse – og snart også 4. klasse.

Det er matematiklærer Peter Müller fra 
Ellekær Skole i Aarhus Vest og matematik-
lærer Jesper Folkmar fra Skåde Skole i den 

Syv skoler i Aarhus og Silkeborg arbejder med et nyt  
matematikmateriale, som to lærere er i gang med at udvikle. 

Det bygger på forskning og erfaring, fortæller lærerne.

TeksT Helle lauritsen

foTo simon JeppesenMatematik, sprog  
og kommunikation  

hænger sammen

F a g l i g t  n e t v æ r k

Matematik Læs om gruppeprøven i matematik, find en matematik-
leg eller læs om matematik i teori og praksis. Du finder 
blogindlæg og artikler i det faglige netværk Matematik. 
Tilmeld dig det nye faglige netværk på folkeskolen.dk, så 
får du nyheder, artikler, debat, anmeldelser og blogs. Du 

SekS nye netværk  
for lærere!

MAteMAtIk
HÅNDVÆRK & DESIGN

It
MUSIK

DANSKDANSKIDRÆT

Peter Müller underviser sin 4. klasse på Ellekærskolen i Aarhus efter Matematikplanen.dk, som han har udviklet sammen med sin kollega fra Skåde Skole. Sidste år klarede eleverne sig  
rigtig godt i den nationale test i matematik.
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anden ende af Aarhus, der samarbejder om 
det store projekt. 

Det vigtige for de to matematiklærere er, 
at sprog og kommunikation bliver taget alvor-
ligt i matematikundervisningen. At eleverne 
bruger krop og sanser i undervisningen, leger, 
spiller, undersøger, bygger, bruger it og ekspe-
rimenterer. Derfor hører der også en samling 
af materialer med. Eleverne skal have adgang 
til vægte, spejle, former, farver og målebånd. 
Samtidig skal materialet uddanne lærerne til at 
blive mere bevidste matematiklærere.

»God undervisning handler om tre ting. 
Læreren er den vigtigste enkeltstående faktor, 
og vi to har nu fået lov til at dyrke matematik 
som fag i mange år. Vi har undervist i over 
30 år. Dernæst er undervisningsmaterialerne 
meget vigtige, og så det tredje – som jeg synes 
er noget overset – nemlig det hårde arbejde«, 
fortæller Peter Müller.

krav om mere kvalitet
»Der bliver stillet mange krav til vores elever, 
og de har mange lektier for – stort set til hver 
dag. Men vel at mærke lektier som træning. 
Eleverne får lektier for, som jeg ved, de kan 
klare. De har ikke brug for hjælp fra søskende 
eller forældre. Det skal være vedligeholdel-
sesarbejde, træning, sådan at det kommer til 
at sidde på rygmarven, og de ikke skal bruge 
energi på det senere«. 

»Målet med materialet er at skabe kvalitet 
i dansk matematikundervisning. Især på be-
gynder- og mellemtrinnet«, forklarer Jesper 
Folkmar.

»Der er da kvalitet i matematikundervisnin-
gen, men ikke kvalitet nok. Det halter, når det 
gælder om at lære børn at huske den systema-
tiske tænkning, at huske det væsentligste og 
at lære dem det sprog, der er vigtigt inden for 
fagets rammer. Det er man ikke tilstrækkeligt 
bevidst om i den almindelige matematikunder-
visning«.

læreren udvikler selv
Materialet har en hel manual til læreren for 
hver enkelt lektion. Men det betyder ikke, 

kan selv videndele, kommentere og diskutere med andre 
matematiklærere. Det faglige netværk Matematik er et af 
en hel stribe nye netværk på folkeskolen.dk. Der er også et 
danskundervisningsnetværk, et musiknetværk, et netværk 
for idræt, it i undervisningen og håndværk & design.

Tosprogede  
topper i test
Eleverne i den nuværende 4. klasse på Elle-
kærskolen i Aarhus Vest har klaret den natio-
nale test i matematik i 3. klasse med resulta-
ter, der ligger langt over landsgennemsnittet. 
Det kommer ikke bag på deres lærer Peter 
Müller, der har haft klassen i tre år i matematik. 

»Der er 17 elever i klassen, og deraf er 
der ingen etnisk danske elever. Flest elever 
er somaliske, arabiske, afghanske og vietna-
mesiske. Egentlig er den nationale test en 
anledning til at sige det, som jeg har vidst i 
mange år, nemlig at de tosprogede børn kan 
lige så meget som de danske«, siger Peter 
Müller, der også udvikler materialet Mate-
matikplanen.dk til indskolingen i samarbejde 
med en lærer fra Skåde Skole.

Ellekærskolen har næsten hundrede pro-
cent tosprogede elever.

Peter Müller fortæller, at meget få af 
hans elever lå i mellemgruppen i den natio-
nale test, langt flere lå i gruppe 4 og flest – 
over halvdelen af eleverne – i gruppe 5, der 
er bedste kategori. Ingen elever lå altså i de 
to laveste kategorier.

Men ellers har han ikke meget tilovers for 
opgaverne i den nationale test. Der er for man-
ge fejl og unøjagtigheder i dem, mener han. 
hl@dlf.org  

Læs mere på folkeskolen.dk

at læreren bare skal gå bevidstløs frem efter 
den.

»De kan tage den sikre vej, men vi vil jo 
hellere have, at de selv bygger op og udvi-
der. At det bliver et dynamisk forløb mellem 
underviserne og os som udviklere«, siger 
Peter Müller.

Han fremhæver, at lærerne flytter sig, 
hvis de forstår, hvad der sker i elevernes 
hoveder. Det får lærerne til at se deres egen 
undervisning. 

»Når jeg fortæller om vores materiale, så 
er der nogle lærere, der mener, at det går ud 
over deres meget højt besungne metodefri-
hed«, siger Jesper Folkmar.

»Det er interessant, fordi mange ikke 
ved, hvilke metoder de har frihed til at 
bruge. Ofte er der nærmest tale om, at de er 
metodeløse. Alt materiale skal ses i forhold 
til de børn, man har. Man skal altid gøre no-
get anderledes. Det gør jeg jo også selv. Hvis 
man bare går frem efter et materiale uden 
tanker, så er man jo en dårlig lærer. Man 
skal være i diskussion med sit materiale«, 
mener han. 
hl@dlf.org  

Læs, hvordan en gruppe lærere arbejder med 
matematikmaterialet, på folkeskolen.dk

Ekstra på folkeskolen.dk  
– Se tre matematikopgaver til  
indskolingen fra Matematikplanen.dk

Hvordan vil du bruge al den matematik, du har lært i din uddannelse? Det er et 
spørgsmål, som forfulgte mig selv i mange år som ung lærer. Mit korteste svar på 
spørgsmålet er, at det kan hjælpe til at stille gode spørgsmål i undervisningen. 
læs lisser rye ejersbos blog

tIlMeld dIg 
et fAglIgt 
netværk!

2.-klasse-elever, der taler om rektangler og kvadrater, 
er helt almindeligt på Sølystskolen i Silkeborg. Firkan-
ter er klart en for unuanceret sprogbrug for eleverne 
her, fortæller en gruppe lærere.
De arbejder med systemet Matematikplanen.dk.
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interviewet

Konkurrerer to forskellige skolesyn om den 
uddannelsespolitiske magt i dagens Danmark? 
Det spørgsmål rejser sig igen og igen, når man 
følger den skolepolitiske debat, eksempelvis 
for nylig under forhandlingerne om en ny lov 
om læreruddannelsen:

Regeringen ville afskaffe det almendannende 
KLM (kristendom, livsoplysning, medborger-
skab) som selvstændigt fag, oppositionen ville 
bevare det. Er det udtryk for to forskellige må-
der at se folkeskolen og læreruddannelsen på?

Ja, det er det, siger idehistorikeren Jens 
Erik Kristensen, der er lektor ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Uni-
versitet. To forskellige skolesyn konkurrerer 
faktisk om den uddannelsespolitiske magt i 
Danmark, mener han.

Firkantet opsummeret: Et, der ser skolen 
som en institution, der primært udstyrer 
eleverne med kompetencer, og et andet, som 
ser skolen som et sted, der primært giver ele-
verne almen dannelse. 

Og ikke nok med det – bag de to skolesyn 
ligger to forskellige menneskesyn, mener 
Jens Erik Kristensen, igen firkantet opsum-
meret: Et, der ser mennesket som menneske, 
og et andet, der opfatter mennesket som 
arbejdskraft.

»Debatten handler dybest set om, hvilke 
idealer der skal bære læreruddannelsen, og 
hvilke mennesker der skal komme ud af folke-
skolen«, fastslår Jens Erik Kristensen.

Kamp mellem dannelse og kompetence 
Der er tale om en kamp mellem dannelse 
og kompetence, mener Jens Erik Kristensen. 
Striden har stået på i en snes år, i de sidste 
år med kompetencebegrebet i førertrøjen på 
stadig flere strækninger. Læreruddannelsen 
har lige fået kompetencemål, folkeskolen fik 
kompetencemål i 2001 (Klare Mål, nu Fælles 
Mål), og OECD har testet elevernes kompeten-
cer siden 2000 i Pisa-undersøgelserne.

Når kompetencebegrebet sejrer, skyldes 
det, at det passer bedre til det, som den nye 
konkurrencestat ønsker af folkeskolen og ud-
dannelsessystemet som helhed, mener Jens 
Erik Kristensen. Nemlig en konkurrencedyg-
tig, kreativ og innovativ arbejdskraft.

Mens dannelsesbegrebet på sin side pas-
sede fint til velfærdsstaten, som i verdens-
krigens skygge ønskede, at folkeskolen tog 
sig af den demokratiske og eksistentielle 
dannelse.

Hvad er definitionen på de to begreber?
»Den er i begges tilfælde omstridt, men helt 
overordnet handler dannelse om, at et individ 
skal overskride sin bornerte og selvcentre-
rede horisont og forstå sig selv som del af en 
større sammenhæng, vel at mærke som led 
i dannelsen af en mere moden og myndig 
individualitet. Almendannelse betoner tilsva-
rende den individuelle tilegnelse af almen 
viden og indsigt, herunder historisk, kulturel 
og global forståelse«.

»Kompetencebegrebet derimod er pæda-
gogisk set et tendentielt nihilistisk begreb. Det 
kommer fra human resource management-
tænkningen og handler om en persons 
handleberedskaber, altså om redskaber. Det 
handler ikke om almene dyder, men om si-
tuationel duelighed. Hvad skal jeg gøre i den 
og den og den situation over for den og den 
udfordring? Det er et strategisk og økono-
misk begreb, der fokuserer på udnyttelse af 
arbejdskraft og derfor udvikling af de menne-
skelige resurser«.

»Vi er i dag ved at glide over i et menne-
skesyn, der helt selvfølgeligt bestemmer et 
menneske som et resursevæsen. Konkurren-
cestaten betragter sin befolkning som 5,5 mil-
lioner resurser, der livslangt skal kompetence-
udvikles og optimeres, så de til stadighed kan 
bidrage til den nationale konkurrencekraft i 
en global økonomi. Børn i vuggestuer og bør-
nehaver omtaler vi rask væk som ’fremtidens 
menneskelige ressourcer’«.

»Det andet menneskesyn vil sige: Men-
nesket er da meget mere. Mennesket er da 
ikke bestemt som et resursevæsen. Det men-
neskelige ved mennesket ligger ikke i, at vi er 
et resursevæsen«.

»Når vi bestemmer målet for skolen og 
uddannelsessystemet til at være den bedst 
mulige udfoldelse af et menneskes resurser 
gennem kompetenceudvikling, så har vi 
altså diskret økonomiseret vores menneske-
syn«.

Forhandlingerne om en ny læreruddannelse fik en heftig 
uddannelsespolitisk debat til at blusse op, da regeringen 
ville afskaffe faget KLM. Dybest set handler det om to for-
skellige måder at se mennesket på, mener idehistoriker.

Af John Villy Olsen • Foto: Hanne Loop

To menneskesyn 
tørner sammen 
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Kompetencebegrebet fører  
til et fattigt menneskesyn
Derved bryder kompetencebegrebet radikalt 
med tidligere tiders dannelsesidealer fra 
eksempelvis Kant eller Humboldt, som nok 
har været indbyrdes forskellige, men som alle 
grundlæggende har haft realiseringen af men-
neskets menneskelighed som mål, påpeger 
Jens Erik Kristensen.

Han mener, at kompetencebegrebet fører 
til et mere fattigt menneskesyn.

»Jeg siger ikke, at kompetenceudvikling i 
sig selv er inhumant. Tværtimod, den promo-
veres jo netop som den store forsoning mel-
lem humanisme og økonomi, men det er en 
meget reduktiv forestilling om, hvad et men-
neske er, der her gør sig gældende både pæda-
gogisk og politisk«, uddyber idehistorikeren.

»Man siger: ’Kære menneske, i den mo-
derne konkurrencestat har du pligt til at 
betragte dig selv som et stykke menneskelig 
resurse. Du skal hurtigst muligt gøre dig 
egnet til arbejdsmarkedet, så også du kan 
bidrage til den nationale konkurrencekraft 
i den globale økonomi. Det er din nye bor-
gerdyd som national medarbejder-borger’«, 
tilføjer han.

»Det menneskesyn, vi er ved at udvikle nu, 
er dybest set darwinistisk. Vi tror heller ikke 
på fremskridtet længere, vi tror kun på tilpas-
ning til den globaløkonomiske evolution. Og 
tilpasning betyder her ’fitness’. Det handler 
jo netop om ’survival of the fittest’. Alle skal i 
dag holde sig ’fit for fight’, og formlen hedder 
livslang kompetenceudvikling gennem læring. 
I folkeskolen skal vi derfor først og fremmest 
lære at lære«, siger han.

Velfærdsstaten er blevet afløst  
af konkurrencestaten
Tankegangen præger i dag både uddan-
nelses-, social- og sundhedspolitikken, der i 
stigende grad underordnes konkurrencesta-
tens beskæftigelsespolitik, mener Jens Erik 
Kristensen.

Velfærdsprojektet fra sidste århundrede 
var derimod båret af en forestilling om, at vi 
alle sammen skulle blive bedre mennesker, 
og at der skulle være større social retfærdig-
hed, forklarer Jens Erik Kristensen. I dag er 
velfærdsstaten afløst af en konkurrencestat 
med fokus på at klare sig godt i den globale 
konkurrence, mener han.

Uddannelsesforskeren, professor Lars Qvor-
trup, Aalborg Universitet, er ikke enig i, at der 
findes disse to grundlæggende forskellige skole- 
og menneskesyn i Danmark. Men han mener, 
at der er andre uenigheder. Læs stort interview 
med ham i næste nummer af Folkeskolen. 
jvo@dlf.org

( S E R I E )

VæRdIkamp 
I foråret langede pædagogisk 
filosof Thomas Rømer i en blog 
på folkeskolen.dk ud efter blandt 
andre professor Jens Rasmus-
sen og lars Qvortrup. Han be-
skyldte dem for at undergrave 
vigtige værdier i folkeskolen og 
gå ind for, at eleverne bare skal 
gøres parate til at klare sig i 
konkurrencesamfundet (se kon-
fronteret side 32). I en række 
artikler i de kommende blade 
vil folkeskolen tale med nogle 
af hovedpersonerne og få deres 
bud på, om der foregår en værdi-
kamp – og hvad den i givet fald 
handler om.

I denne indledende artikel har 
vi interviewet idehistoriker Jens 
erik kristensen, Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU). 
I næste blad kommer lars Qvor-
trup på banen.

VæRdIkamp
I foråret langede pædagogisk 
filosof Thomas Rømer i en blog 
på folkeskolen.dk ud efter blandt 
andre professor Jens Rasmus-
sen og lars Qvortrup. Han be-
skyldte dem for at undergrave 
vigtige værdier i folkeskolen og 
gå ind for, at eleverne bare skal 
gøres parate til at klare sig i 
konkurrencesamfundet (se kon-
fronteret side 32). I en række 
artikler i de kommende blade 
vil folkeskolen tale med nogle olkeskolen tale med nogle olkeskolen
af hovedpersonerne og få deres 
bud på, om der foregår en værdi-
kamp – og hvad den i givet fald 
handler om.

I denne indledende artikel har 
vi interviewet idehistoriker Jens 
erik kristensen, Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU). 
I næste blad kommer lars Qvor-
trup på banen.

»Vi er i dag ved at glide over i et menneskesyn,
der helt selvfølgeligt bestemmer et menneske som et  
resursevæsen«, siger idehistorikeren Jens Erik Kristensen.
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konfronteret

� �Du�har�rask�væk�angrebet�navngivne�perso-
ner�på�din�blog.�Har�du�gjort�dig�etiske�over-
vejelser�i�den�forbindelse?��
 »Jeg forholder mig til, hvad centrale aktører i 
den pædagogiske verden siger og gør. Des-
uden prøver jeg at forstå, hvad de siger, og 
jeg kritiserer det med mange forskellige be-
grundelser, når det er forkert. Det er alles pligt 
efter min opfattelse. Det er ikke personligt, og 
det er ikke et angreb. Det er alment, og det er 
et forsøg på offentligt at komme til fornuft 
sammen med andre. Så jeg handler etisk helt 
igennem. Derimod handler jeg ikke strategisk 
eller klogt. Denne ’etiske’ indstilling er i helt 
almindelig forlængelse af en lang europæisk 
oplysningstradition, som vi også herhjemme 
har mange eksempler på, for eksempel i Kier-
kegaards, Grundtvigs og Georg Brandes’ sto-
re indsatser«. 

�Du�har�på�din�blog�været�meget�kritisk�
over�for�evidensbaseret�pædagogisk�
forskning.�Hvorfor?
 »Fordi ’evidensbaseret pædagogik’ er blevet 
en modsigelse. Pædagogik og evidens er 
modstridende begreber. Jo mere evidensba-
seret en praksis er, desto mindre pædagogisk. 
Evidensen har tendens til at udslette pæda-
gogikken. Desuden: ’Evidensbaseret forsk-
ning’ er også en modsætning. Videnskab be-
skæftiger sig med ’hvad sker der?’ og ikke 
med ’hvad virker?’ Så jo mere evidens, desto 
dårligere videnskab og desto længere fra det 
pædagogiske«.

 Du�har�skrevet,�at�det�er�bedre�at�stille�en�
buket�blomster�på�katederet�i�klasselokalet�
end�at�bruge�evidensbaserede�undervis-
ningsmetoder.�Skal�eleverne�ikke�lære�noget�
i�skolen?
 »Man lærer ikke noget med evidensbaserede 
metoder, man glemmer kun. Man lærer noget 
ved at bruge virkelige metoder, som udsprin-
ger af pædagogisk praksis, samfundets tradi-
tioner, forestillingsevne, dømmekraft, lærer-
gerning og skoleliv. Det der med ’blomsten’ 
har jeg ikke skrevet om som en modsætning 
til metoder – som man skulle tro af spørgs-
målet. Blomsten optræder i min bog ’Uddan-
nelse i spænding’ som mit upraktiske råd 
nummer 1 – som vedrører ’forberedelse’ – ud 
af 30«.

�Er�det�lige�meget,�hvad�eleverne�lærer?�
 »Bestemt ikke. Det er det, det hele handler 
om. Skal eleverne lære frosne kompetencer, 
som kan give en høj score i Pisa, så vi kan få 
arbejdspladser til landet, eller skal de lære 
færdigheder og kundskaber, der kan forøge 
deres evne til at handle frit i en verden fyldt 
med spændede forskelle? Jeg holder på det 
sidste. Desuden har vi en tendens til at ad-
skille kompetencer og kundskaber. Dermed 
sker der det, at vi får kundskaber uden bevæ-
gelse, hvorefter kundskaberne kan måles i 
Pisa, og at vi får kompetencer uden viden, 
hvorefter kompetencerne kan styres af di-
verse mellemledelser. Styring og måling – li-
gesom i dag. Hvis derimod kundskaber og 

kompetencer hænger sammen, så får vi pæ-
dagogik, en herlig kraftfuld og blød sag, som 
hverken kan styres eller måles. Ny Nordisk 
Skole kunne man kalde det, hvis ikke denne 
term var optaget«.

�Skal�eleverne�ikke�klædes�fagligt�på,�så�de�
kan�få�et�materielt�trygt�liv�som�voksne?�
 »Nej, de skal klædes fagligt på, så de får et 
rigt og udfordrende kunstnerisk, praktisk og 
intellektuelt liv med sans for det fælles, så de 
ikke går så meget op i materiel tryghed, og så 
de kan stå selv og tage initiativ, selvom de 
bliver fattige og utrygge«.

�Var�folkeskolen�bedre�i�gamle�dage�efter�
din�mening?�
 »Hvordan var den ’i gamle dage’? Hvornår var 
det? Hvad er ’folkeskole’? Hvad er ’folk’? 
Hvad er ’skole’? Spørgsmålet er dårligt«.

�Hvordan�ser�din�ideelle�folkeskole�ud?
 »Som en lysning i skoven fyldt med historie, 
poesi, musik, videnskab, smil, bolde, græs-
plæner, globusser, pensler, viskelædere, myl-
der, påmindelse, åbenhjertighed, opmærk-
somhed, tilsynekomst, lejrskoler, Dannebrog, 
zigøjnere, fester, koncerter og velgørenhed. 
Men totalt renset for kontraktsystemer, kom-
muner, Pisa-lister, 95-procent-målsætnin-
ger, top-fem-drømme, mobiltelefoner, profes-
sionshøjskoler, skoleledere uden holdning og 
anden underdanighed«. 

jvo@dlf.org

JoHN Villy olSEN  SpørgEr        tHoMaS røMEr  sVarer: 

Indtil sommerferien rasede lektor Thomas rømer, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
på sin blog på folkeskolen.dk mod den herskende skolepolitik og langede ud efter kolleger og skolefolk af 
enhver art. Ved navns nævnelse.

»En herlig kraftfuld og blød sag ...«
foto: sim

on Jeppesen

foto: sim
on Jeppesen
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Læs mere og tilmeld dig på
www.socialstyrelsen.dk/viso

Konference 2012
 Den 4. december på Nyborg Strand

Viden til gavn
Mød professor i psykologi Svend Brinkmann  
og foredragsholder Soulaima Gourani.  
Deltag i workshops og minikonferencer med fokus  
på specialiseret viden og erfaringer fra praksis.  
For dig som arbejder med børn, unge og voksne  
inden for handicap- og udsatteområdet.

Vil du være med til at forandre?
Ny Nordisk Skole handler om forandring. Om at gøre 
alle dygtigere. Om at inspirere pædagoger, lærere 
og ledere til at skabe dagtilbud, skoler og ungdoms-
uddannelser med høj faglighed, fællesskab og det 

bedste fra vores nordiske, pædagogiske traditioner.

Ny Nordisk Skole handler om alt det, vi ikke først og fremmest kan forandre 
med love, bekendtgørelser og flere penge. Det handler om medejerskab.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini inviterer til seks stormøder 
i september 2012 rundt om i Danmark sammen med formandskabet for Ny 
Nordisk Skole, Lars Goldschmidt, DI, og Dorte Lange, DLF.

Vær med til at forandre. Tilmeld dig på nynordiskskole.dk

28. november 2012 · Naturvidenskabernes Hus Bjerringbro

Yderligere oplysninger:
Tommy Byskov Lund, NTS-Center Midtjylland, tbl@NTS-centeret.dk
Brian Ravnborg, CFU Nordjylland, brr@ucn.dk
Ole Haubo Christensen, VIA CFU Aarhus, oleh@viauc.dk

NATURFAG I SPIL 
Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve

viacfu.dk/naturfagispil

Temadag om den fælles afgangsprøve i naturfag 
– med workshops om de fl erfaglige trinmål 
Hør om nanoteknologi  -  brød og enzymer  -  ioniserende stråling i sundhedssektoren  -  
bæredygtighed  -  NØRD-Akademiet med Nørderne fra DR  -  faglig læsning og skrivning   -  
vejret i undervisningen ved Anders Brandt, TV2-Vejret.
Fagkonsulent Keld Nørgaard, Ministeriet for Børn og Undervisning orienterer om rammer og 
bestemmelser for den fælles naturfagsprøve gældende fra skoleåret 2013/14.

Flerfagligt samarbejde 
med fælles naturfagsprøve
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○    John Villy olsen / jvo@dlf.org /  Jesper nørby / jnb@dlf.org 

jo højere lærernes løn er, desto bedre resultater får eleverne. det fastslår 
ny forskning fra professor ved University of london Peter dolton og pro-
fessor ved Malagas universitet oscar Marcenaro-gutierrez. forskerne har 
sammenlignet lærerlønninger med elevresultater i Pisa og Timss og fundet 
ud af, at der er en tydelig sammenhæng mellem højere løn og bedre elev-
resultater. Holland er et af de lande, der har høj løn og gode elevresultater. 
Tyrkiet er et eksempel på det modsatte. 

både offentlige og frie skoler tilrettelægger generelt undervisningen på en 
måde, der skaber gode læringsmiljøer, men der er mulighed for forbedringer 
på særligt fire forskellige områder. det konkluderer en ny undersøgelse af 
læringsmiljøerne i 9. klasse på baggrund af et pilotprojekt foretaget af na-
tionalt videncenter for frie Skoler i samarbejde med de frie skoleforeninger, 
den frie lærerskole, University College lillebælt (UCl) og University Col-
lege Syddanmark (UC Syddanmark). Pilotprojektet er foregået på en folke-
skole, en friskole, en privatskole og en efterskole. 

Selvom billedet generelt er positivt, viser resultaterne et behov for at 
forbedre vilkårene for lærernes relationskompetencer, fagdidaktiske kompe-
tencer og ledelseskompetencer samt elevernes fællesskaber, hvis der skal 
skabes endnu flere gode læringsmiljøer.

højere løn giver  
bedre elevresultater

Bedre læringsmiljøer  
kræver fire indsatsområder

Læs også artiklen 
»Högre lärarlöner ger bättre skolresultat« på lararforbundet.se

Læs mere i rapporten  
»Gode Læringsmiljøer« på www.videnomfrieskoler.dk

DeN frie  
LærerskoLe

UNiversity  
CoLLege LiLLeBæLt 

(UCL)

UNiversity  
CoLLege syDDaNmark 

(UC syDDaNmark)
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gamle tyske bunkeranlæg er hovedattraktionen 
på bangsbo fort, når bangsbo Experience byder 
skoleelever fra 7.-10. klasse velkommen til en hi-
storiefaglig dag med Anden verdenskrig i kikkert-
sigtet. Eleverne indskrives som tyske soldater i 
anlægget, der benytter sig af højteknologiske it-
læringsmidler og omgivelserne til at lade eleverne 
gennemleve og gendigte hverdagen for de tyske 
soldater. der medfølger relevant undervisnings-
materiale til både før og efter besøget, og alle 
dele er udformet i overensstemmelse med histo-
riefagets fælles Mål 2009.

Tysk soldat for en dag Det regner i Norden
der er højaktuelle emner på dagsordenen og et 
ministerbesøg i vente, når tidsskriftet »Mona – 
Matematik- og naturfagsdidaktik« for fjerde år i 
træk inviterer interesserede matematik- og na-
turfagslærere til konference i Middelfart den 26. 
oktober. overskriften er denne gang »ny nordisk 
Skole – hvad er det i matematik og naturfage-
ne?« børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini er blandt deltagerne på konferencen 
og vil her komme med sit bud på dagens store 
spørgsmål. Hun deltager også sammen med an-
dre inviterede i den efterfølgende diskussion.

fri os fra skraldet
det tager naturen ti år at nedbryde en ispind. den 
og mange andre oplysninger er en del af et frit til-
gængeligt undervisningsmateriale, som initiativet 
Hold danmark rent tilbyder på sin hjemmeside. 
Materialet kan bruges både isoleret og i sammen-
hæng med temadage og -uger om skrald i naturen 
og dækker alle klassetrin. nonprofitsammenslutnin-
gen Hold danmark rent har til formål at sætte fo-
kus på den store mængde affald, der hver dag smi-
des ud i det fri til gene for både miljø og mennesker.

Ved kasper stougaard andersen / ksa@dlf.org

En ny rapport fra danmarks Evalueringsin-
stitut sætter fokus på, hvordan skoler med 
stærk praksis samarbejder med forældre, der 
af forskellige grunde er udsatte. Analysen vi-
ser blandt andet, at lærere og ledere løbende 
differentierer samarbejdet til de enkelte for-
ældre. den metode går godt i spænd med 
skolernes anerkendende tilgang, fordi lærere 
og ledere er opmærksomme på de enkelte 
forældres og elevers behov og forudsætnin-
ger, fortæller rapporten.

den anerkendende tilgang kan dog sættes 
under pres, hvis forældrene af forskellige år-
sager ikke er ligeværdige parter i samarbejdet. 
Her søger lærerne dog stadig en anerkenden-
de metode. det kan for eksempel være gen-
nem en foregribende forældrekontakt.

Samarbejde 
med udsatte 
forældre 
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Tag med Folkeskolen til Istanbul i vinterferien 2013 – og oplev asiatisk 
idyl, historiske bygninger og idylliske fiskerlandsbyer langs Bosporusstrædet.

Istanbul er den eneste by i verden, som er belig-
gende på to kontinenter, og samtidig har byen været 
hovedstad i både det romerske, byzantinske og det 
osmanniske rige. At gå en tur i byens gader er lige-
som at vandre rundt i en levende historiebog, hvor to 
kontinenter og tre kulturer blander sig i et farvestrå-
lende virvar. Istanbul er meget mere end kulturelle 
højdepunkter, ældgammel mystik og asiatisk idyl.

Istanbul i Tyrkiet er byen, hvor Europa møder 
Asien, hvor vest møder øst, og hvor nutiden mø-
der fortiden. Alene navnet Istanbul giver fornem-
melse af noget eksotisk og fremmed, og når vi 
bevæger os rundt i byens forskellige kvarterer, 
bliver forventningerne indfriet – meget er an-
derledes, end vi er vant til fra vesteuropæiske 
storbyer. 

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 
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læserrejse

Istanbul – en rejse til to verdensdele

Her er også moderne højhuse, et finansdi-
strikt, gågade med internationale kædeforret-
ninger, indkøbscentre, designerforretninger samt 
moderne kunst og kultur. Alt sammen noget, vi 
kommer til at opleve på denne spændende tur, 
som fuldendes med en skøn sejltur til nogle af 
de smukke kystbyer, som ligger langs det snævre 
Bosporusstræde. 

■  Pris per person: 
11.-15. februar 2013: 6.390 kroner. 
18.-22. februar 2013: 5.990 kroner. 
Enkeltværelsestillæg: 590 kroner.

■  Med i prisen:  
Flytransport tur/retur København-Istanbul 
– lufthavns- og flyafgifter – udflugter, 
transport og entréer jævnfør program – ind-
kvartering i dobbeltværelse – fire nætter 
på centralt beliggende hotel – morgenmad 
dagligt – frokost dag fire – velkomstmiddag 
dag to – engelsktalende lokalguide – dansk 
rejseleder.

■  Information og bestilling:  
Læs udførligt program på folkeskolen.dk. 
Team Benns: Telefon 65 65 65 62,  
salg@team-benns.com. Rejsekode: FO.

UNICEF Danmarks nye undervisningsmateriale,  
Rune og Zambias helte, handler om nogle af de sejeste børn, 
jeg har mødt. På en rejse til Zambia med UNICEF 
har jeg besøgt fem klima-ambassadører, som danske 
børn kan lære meget af. Blandt andre Luyando, som 
planter træer, har en klimaklub på sin skole og rejser 
rundt i verden og holder taler om klimaforandringer, 
og Brighton, der med sin stemme alene kan få folk til 
at bekymre sig om naturen og miljøet i Zambia. Læs 
hvordan klimaforandringer påvirker børn i Zambia.

Hilsen Rune Klan

Rune Klan tryller og fortæller

 Rune og zambias helte

Rune og zambias helte

Materialet, der er gratis, henvender sig til dansk og natur/teknik på mellemtrinnet og består af et elevhæfte  
og en dvd med fem film om Rune og børn i Zambia. Lærervejledningen kan downloades på www.unicef.dk 
Udgivet af UNICEF Danmark i 2012
Rune og Zambias helte kan bestilles på www.unicef.dk og unicefdk@unicef.dk

Ekspeditionsgebyr påregnes
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Konkret  
og aktuelt
Et triatlonarrangement  
måtte flyttes på grund af spil-
devand i Aarhus Bugt. Det blev 
udgangspunktet for et naturfags-
forløb i 8. klasse med masser af 
undervisningsdifferentiering.

Den lektion, som jeg har beskrevet nedenfor, ta-
ger udgangspunkt i en nyhedsmeddelelse om, 
at man ved et triatlonløb i Aarhus måtte flytte 
svømningen, fordi et kraftigt regnvejr havde gjort 
det nødvendigt at lukke urenset spildevand ud på 
det sted, hvor svømningen oprindeligt skulle finde 
sted. Triatlonløbet blev flyttet fra Tangkrogen til 
Moesgaard - steder, som eleverne kender til og 
måske færdes på og bader fra. Det vil sige, at de 
selv vil kunne komme ud for, at badevandet er 
forurenet af spildevand efter et voldsomt regnvejr.

Størstedelen af klassen har styr på vandkreds-
løbet i naturen, men ved også at medtage det i det-
te forløb får de usikre mulighed for at få præciseret 
det naturlige kredsløb, og alle eleverne får menne-
skets brug af vand sat ind i en stor sammenhæng. 

Efter introduktionen til temaet samler jeg 
op på vandets kredsløb med korte stikord 
fra eleverne, der samles til en skitse af 
kredsløbet på den interaktive tavle. 
Jeg viser en kort introduktionsvideo 
om spildevand og giver en kort gen-
nemgang af oversigtstegningen af 
vandets kredsløb. Til slut er det hele 
tilgængeligt på den interaktive tavle, 
og eleverne kan skifte mellem de for-
skellige sider, hvis de vil vende tilbage til, 
hvad vi har samlet op.

Overblik og detaljer
Derefter præsenteres klassen for opgaven: at 
beskrive vandets kredsløb i ord og tegning, hvor 

følgende fagudtryk skal indgå i beskrivelsen: 
Grundvand, afløb, mekanisk rensning, vandfor-
brug, spildevand, biologisk rensning, vandværk, 
recipient, kemisk rensning.  

Eleverne skal hver især udarbejde beskrivel-
sen, men de samarbejder om beskrivelsen og 
stiller spørgsmål til hinanden og til mig. Des-
uden støtter de sig til oversigten. Mens eleverne 
arbejder, hjælper jeg, hvor der er brug for det. 

De fleste af eleverne vælger at lave en over-
sigtstegning med forklaringer og pile, nogle af 
disse er næsten kopier af forlægget. Andre be-
skriver desuden med ord og/eller med abstrakte 

diagrammer. Efterhånden som elevernes arbejde 
skrider frem, kan jeg give dem passende ud-
fordringer. For eksempel bruger en elev megen 
tid på at tegne præcist som på forlægget, men 
har tydeligvis mistet overblikket. Jeg opfordrer 
eleven til at huske helheden og gennemgår kort 
oversigtstegningen med denne elev. Derved 
kommer eleven videre i opgaven og får nogen-
lunde vist elementerne i kredsløbet. 

Trinmål Undervisningsmål Læringsmål   
(med tre differentieringsgrader)

Beskrive hovedtræk af vands  
(og kulstofs) kredsløb i naturen.

Forstå processen bag vandets 
kredsløb.

Forstår, at vandet indgår i et kredsløb, og 
at det hænger sammen med vands til-
standsformer. Kan sætte pile på tegning 
af kredsløbet.

Forstår kredsløbet og kan bruge fagudtryk 
som fordampning, fortætning og tyngde-
kraft i beskrivelsen.

Forstår og kan beskrive alle detaljerne i 
vandkredsløbet og vores vandforbrug.

Beskrive kredsløbet ved tegning 
og/eller tekst.

Kan skitsere kredsløbet med angivelse af 
vandets bevægelse (tegning).

Kan beskrive kredsløbet med korrekte be-
tegnelser på både processer og begreber.

Kan beskrive og forklare kredsløbet med 
korrekte betegnelser på såvel processer 
som begreber.

Forstå, hvordan vores vandforbrug 
indgår i vandkredsløbet.

Kan placere de angivne fagudtryk på deres 
tegning (for eksempel ved at pege, når de 
bliver spurgt).

Kan placere de angivne fagudtryk.

Bruger de angivne fagudtryk i deres  
beskrivelse korrekt.

Læs også kronikken  
om undervisningsdifferentiering på side 24.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

TeksT Kamma Rasmussen
lærer på kaTrinebjergskolen i aarhus

foTo ChrIsTIan KLIndT søLbECK

Læs en længere version af artiklen 
med link under Lærer til lærer på 
à  folkeskolen.dk 
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

n  Matematik

Flere  
anmeldelser  
på nettet

Hver uge kan du finde 
nye anmeldelser på fol-
keskolen.dk
Læs for eksempel en 
anmeldelse af letlæs-
ningsudgaven af Manu 
Sareens serie om Iqbal 
Farooq og af den nye 
udgave af »Religions-
lærerens håndbog«. Vi 
har også en dugfrisk 
anmeldelse af »Rejsen til 
Konstantinopel«, som er 
et storylineforløb til hi-
storieundervisningen på 
mellemtrinnet. Hvis du 
planlægger at beskæf-
tige dig med det fore-
stående amerikanske 
præsidentvalg i din un-
dervisning, kan du med 
fordel læse anmeldelsen 
af »USA«, tre helt nye 
lærebøger om landets 
geografi, historie og ikke 
mindst politik.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldelser  
direkte i din  
mailboks

Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser af 
materialer til dit fagom-
råde. Gå til folkeskolen.
dk og opret dig som 
bruger. Så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

publiceret
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Nyt til kristendoms-
kundskab
»Etik« og »Bibelske fortællinger« er to 
nye titler i serien »Religion i overblik«, 
som skal supplere undervisningen i kri-
stendomskundskab. Prisen er 248,75 
kroner per bog.

Om »Kristendommens historie«, som 
tidligere er udkommet i serien, skrev 
Folkeskolens anmelder Heidi Friborg 
Christoffersen blandt andet: »Det er ren 
fornøjelse at læse og bladre i bogen … 
Bogen er rigt illustreret med de smukke-
ste malerier og et layout, der får enhver 
til at få lyst til at dvæle ved de mange 
fine detaljer i bogen«.

Fantasy-messe på 
Sjælland
Fantasy-genren dominerer stadigvæk 
børnelitteraturen, og her i weekenden 
lægger Herlufsholm Kostskole ved 
Næstved hus til den første danske bog-
messe med udgangspunkt i de even-
tyrlige fortællinger. Her kan du ikke bare 
møde fremtrædende danske forfattere 
som Josefine Ottesen og Kenneth Bøgh 
Andersen, der vil også være deltagelse 
af elver, orker og vampyrer.

Billetprisen er 50 kroner for voksne 
og 25 kroner for børn. 

Operationel evaluering 
– nu på dansk
»Forfatteren giver med sin bog ny ilt til læ-
rerens didaktiske overvejelser over, hvordan 
eleverne kan komme til at tænke over de-
res egen læring … budskabet i bogen (er) 
meget vigtigt: Skab dialog om kriterierne, 
så eleverne kan se en rettesnor i deres 
arbejde og forstå, hvor de arbejder hen, og 
hvordan det er hensigtsmæssigt«.

Sådan skrev Folkeskolens anmelder 
om den norske bog »Vurdering for læring 
i klasserommet« af Trude Slemmen, 
som nu er blevet oversat og bearbejdet 
til danske forhold. Bogen er udkommet 
på Dafolo og koster 329 kroner.

Regn med byggeri og anlæg   

•  Gratis
•  elevhæfte og lærervejledning kan downloades 

på danskbyggeri.dk 
• Dansk byggeri

Matematik med  
på arbejdet

○   aNmeldt aF: FRoDe eLKjæR jAKobSen

Hvad skal vi bruge det til? Et ofte stillet spørgsmål fra eleverne, der 
synes, at det emne, man arbejder med i matematik, kan virke ufor-
ståeligt.

Nu foreligger der et materiale, »Regn med byggeri og anlæg«, 
som giver et bud på ovenstående spørgsmål. Man kommer med 
forskellige håndværkere på arbejde, oplever hvad det er, man skal 
bruge af matematiske færdigheder for at kunne arbejde som murer, 
struktør, tømrer, maler eller snedker.

Materialet henvender sig til eleverne i 7. og 8. klasse og tager ud-
gangspunkt i elevernes klasseværelse. Hvem har bygget og arbejdet 
med at lave dette rum? Hvilke materialer er brugt, og hvilke mate-
matiske udregninger er brugt? Hvis nogle elever synes, at geometri, 
procentregning, areal, rumfang og mønstre er emner fra matematik, 
man ikke kan se anvendelsen i, så får man med dette materiale et 
godt bud.

Materialet er tænkt som opgaver, der kan erstatte opgaver i den 
almindelige undervisning inden for ovennævnte emner. Opgaverne er 
både helt konkrete opgaver og mere åbne opgaver, som udfordrer ele-
vernes egen selvstændige tænkning. Materialet er inddelt sådan, at 
man kan tage det enkelte afsnit med en håndværker og dennes be-
regninger som opgave, eller man kan designe sit eget klasseværelse.

Undervejs i materialet bliver eleverne, gennem en række fakta-
bokse, informeret om mulighederne for uddannelse til håndværker, 
videreuddannelse og muligheder i øvrigt. Materialet har dermed også 
det mål at gøre eleverne opmærksomme på, at håndværksfagene 
også er en mulighed for uddannelse.

Bag udsendelsen står organisationer som 3F, Dansk Byggeri og 
Danske Malermestre, og matererialet er produceret med støtte fra 
tipsmidlerne under Ministeriet for Børn og Undervisning. Materialet 
er gratis og kan hentes på Dansk Byggeris hjemmeside.

Samlet set er dette materiale let tilgængeligt, giver konkrete 
bud på anvendelsen af matematiske færdigheder og indsigt i hånd-
værkernes arbejde. Den enkelte matematiklærer kan selv udvælge 
de delemner, som man ønsker eleverne skal arbejde med, og det er 
nok en god ide med en sådan udvælgelse, således at det ikke bliver 
for overvældende for eleverne. Set i dette lys er det et fint materiale 
at inddrage i matematikundervisningen i 7.-8. klasse og anbefales 
hermed som muligt input i matematiktimerne. 

Godt og gratis materiale viser, hvor praktisk det 
er at kunne sin geometri og procentregning.

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/65655

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/61108

Se mere på fantasybogmesse.dk
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n  Matematik

Ord i matematik   

•  Mari-Ann Skovlund jensen, Helle Houlkjær,  
Lone Skafte jespersen, Ane Marie Ditlevsen,  
Lene odefey
•  128 sider
•  167,50 kroner
•  Gyldendal

Glimrende værktøj

○   aNmeldt aF: LARS HøjbeRG nIeLSen

»Ord i matematik« er en opslagsbog, hvori ele-
verne kan søge og finde mange og gode forkla-
ringer på matematiske begreber og fagudtryk. 
Der gives forklaringer på de givne matematiske 
problemstillinger i den tilladte formelsam-
ling og meget mere. Herunder blandt andet 
udtryk brugt i forskellige computerprogrammer, 
store tals skrivemåde, symboler og primtal.

Bogen har en god og overskuelig stør-
relse og indeholder mange velskrevne og gode 
eksempler. Forklaringerne er skrevet i et let-
forståeligt sprog, der appellerer til eleverne. 
Der veksles meget intuitivt mellem fagfaglige 
udtryk og dagligdags beskrivelser, og det fun-
gerer rigtig godt. Bogen kan bruges både på 
mellemtrinnet og i udskolingen, hvor mange 
elever har brug for den ekstra forklaring, der 
går ud over den gængse formelsamling.

Bogen kan med fordel ligge i tasken på 
mellemtrinnet og på klassen i udskolingen 
som opslagsværk. Ideen med at lade eleverne 
navigere i opslagsbøger allerede tidligt i sko-
legangen og her i matematikundervisningen 
er, efter min mening, meget vigtig. Vi oplever 
som matematiklærere gang på gang elever, 
der ikke formår at udnytte formelsamlinger og 
grundbøger fornuftigt under den skriftlige og 
mundtlige eksamen. »Ord i matematik« er et 
glimrende værktøj til opslagstræning, faglig 
forståelse og opnåelse af kontinuitet og sam-
menhæng i undervisningen.

Jeg vil give »Ord i matematik« mine bedste 
anbefalinger. 

Hjælp til faglig læsning til  
matematikfaget er velskrevet 
og appellerer til eleverne.

SekS nye netværk  
for lærere!

For dig, som underviser i matema-
tik, har Folkeskolen åbnet et fagligt 
netværk. Tilmeld dig netværket på 
folkeskolen.dk. Opret din profil på 
sitet, så får du nyheder, anmeldelser, 

artikler, blogs om matematikfaget 
og debat sendt til din mailboks, og 
du kan videndele og diskutere med 
andre matematiklærere. 

Matematiknetværk
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Reflekser redder liv og skaber synlighed i trafikken. Derfor deler 
TrygFonden hvert år gratis reflekser ud til børn og unge over hele 
landet. Op mod en million bliver det til i løbet af en sæson. Årets 
 figurer er skabt af elever fra Billedskolen på Horsens Kunstmuseum. 
I uge 39 modtager alle færdselskontaktlærere et brev med 
bestillings oplysninger. Tilbuddet gælder, så længe lager haves.  
Læs mere på trygfonden.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Så er det 
på med
refleksen!

Nu sænker  
mørket sig
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Folkeskolen har flyttet sin ka-
lender fra det trykte blad til 
folkeskolen.dk. Alle meddelelser 
om arrangementer, legater og lig-
nende skal derfor lægges enten 
på Folkeskolens hjemmeside eller 
oprettes som bazarannonce.
Da en række faglige foreninger har 
stående i deres vedtægter, at ge-
neralforsamlinger skal indkaldes i 
det trykte blad, giver vi i en perio-
de mulighed for det. Det er dog et 

krav, at vedtægterne ændres på 
den indkaldte generalforsamling, 
så det ikke næste år er nødven-
digt at indkalde i det trykte blad 
igen. Du skal selv oprette arrange-
mentet i online-kalenderen, selv 
om det bliver trykt i bladet.
Kontakt eventuelt Folkeskolens 
redaktion, hvis du er i tvivl.
Mindeord optages fortsat i det 
trykte blad. De må højst fylde 
1.000 enheder. 

korte meddelelser

faglige foreninger

�� Børnehaveklasseforeningen, 
køBenhavn, kreds 2

Medlemsmøde
Tirsdag den 2. oktober, 
klokken 16.30 til 20.30, 
holder vi inspirationskur-
sus og medlemsmøde på 
Kildegårdskolen, Dildha-
ven 40, Herlev.
Denne aften har vi Zumba 
for børn på program-

met. Zumbainstruktør 
og idrætslærer Annette 
Nørring Mortensen står 
for kurset. Derefter er der 
spisning og medlems-
møde, hvad »rører« sig i 
kommunerne.

�� hjemkundskaBs- 
lærerforeningen

Repræsentant-
skabsmøde
Vi afholder repræsentant-
skabsmøde lørdag den 
10. november, klokken 

10-16, på Næsbylund Kro, 
Bogensevej 105, 5270 
Odense.
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Forslag, der ønskes 
optaget på dagsordenen, 
skal være formanden i 
hænde senest den 20. 
oktober på e-mail: 
hjem.kundskab@skole-
kom.dk
Endelig dagsorden udsen-
des til repræsentanterne 
og lægges på www.hjem-
kundskab.nu i uge 44.

Læg selv arrangementer  
ind på folkeskolen.dk

Skoleleder til Randers Lille Skole
Randers Lille Skole søger en ny skoleleder pr. 1. januar 2013.

Vi er en privatskole med 200 elever fra 0. til 9. klasse. Skolen ligger i skøn-
ne omgivelser, tæt på Randers midtby med nem adgang til park, fjord og å. 

Randers Lille Skole vægter både nærhed og et højt fagligt og innovativt 
læringsmiljø, hvor fællesskabet og det musisk-kreative er i højsædet. Vi 
lægger vægt på, at børnene skal kunne lide at gå i skole og på, at der er 
plads til at lege og lære. I skolens hverdag er nærhed, tryghed, overskue-
lighed, medinddragelse og tillid nøgleord. Det er vores store udfordring at 
bringe skolens kvaliteter ind i fremtiden, og her søger vi en leder, der vil gå 
til denne opgave med styrke, engagement og visionært overblik. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 12.  
oktober 2012 kl. 12.00. 

Du kan læse mere om os og jobbet på www.randerslilleskole/skoleleder
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 Lederstillinger 

Læs  
»Job & karriere«  

på nettet

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk

Læs den på lærerjob.dk

Reflekser redder liv og skaber synlighed i trafikken. Derfor deler 
TrygFonden hvert år gratis reflekser ud til børn og unge over hele 
landet. Op mod en million bliver det til i løbet af en sæson. Årets 
 figurer er skabt af elever fra Billedskolen på Horsens Kunstmuseum. 
I uge 39 modtager alle færdselskontaktlærere et brev med 
bestillings oplysninger. Tilbuddet gælder, så længe lager haves.  
Læs mere på trygfonden.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Så er det 
på med
refleksen!

Nu sænker  
mørket sig
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Side 3b Side 4

Rungsted private Realskole søger ny skoleleder
Vores nuværende dygtige skoleleder gennem 15 år, Allan Henriques, har 
valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny skoleleder pr. 1.2.2013.

Skolen
Rungsted private Realskole (RpR) er en 3-sporet skole med lige under 600 
elever fordelt på forskoleklasse  (børnehaveklasse) – 10. klasse samt en til-
hørende miniforskole med ca. 50 elever i perioden 1.1. -30.6. Skolen har en 
engageret medarbejderstab på 65 medarbejdere. Der er knyttet en SFO til 
skolen med ca. 200 børn, 15 ansatte og en SFO-leder. 

Skolen har været inde i en særdeles spændende udvikling gennem de sene-
ste år og er rustet til de udfordringer, der ligger i at drive en privat grundskole 
i dagens Danmark. Økonomien på skolen er stabil og god.

Mere om skolen
RpR er en boglig skole, men ser det som sin vigtigste opgave at udvikle ele-
verne i en fin balance mellem det boglige, kreative og sociale for at skabe det 
bedste grundlag for deres videre uddannelse.

Vi lægger vægt på at bevare skolens traditioner – herunder morgensang 
hver morgen for alle elever. Skolen gør en ekstra indsats for at eleverne er i 
god fysisk form, hvorfor alle elever fra 5. klasse skal deltage i et ugentligt 
morgenløb ud over den almindelige idrætsundervisning. Derudover er sko-
len opdateret på it-fronten med en cloud-løsning, smartboards og et stort 
antal bærbare PC-er. 

Se i øvrigt beskrivelse af skolen på skolens hjemmeside www.rpr-skole.dk

Jobbet og vores forventninger
Vi søger en ny skoleleder, der kan forestå den pædagogiske, strategiske og 
administrative ledelse i disse rammer. 

Du skal, som leder, kunne tage ansvaret for skolens pædagogiske linje og 
-udvikling, herunder ansætte personale. 

Du skal udvise interesse og omsorg for dine medarbejdere og dine lederegen-
skaber skal vise, at du både kan lytte til de ansatte og træffe afgørelser. 

Du skal være inspirator for- og igangsætter af nye tiltag.

Du skal kunne forestå arbejdet med økonomi, herunder budgetter og års-
regnskaber i samarbejde med regnskabsføreren.

Dine nærmeste medarbejdere bliver viceinspektøren, afdelingslederen samt 
SFO-lederen, som sammen med dig, danner skolens ledelse. Til administra-
tionen er knyttet to sekretærer og en regnskabsfører.

Vi forventer, at du brænder for et trygt, nærværende og udviklende skolemil-
jø og er synlig i dagligdagen sammen med den øvrige ledelse, herunder at du 
varetager kontakten udadtil og evner at skabe en god relation til forældrene 
og skolens øvrige interessenter.

Vi kan tilbyde 
Vi kan til gengæld tilbyde dig et spændende lederjob på en god privatskole 
med glade og energiske elever, hvor der er fokus på sammenhold og et gen-
sidigt og positivt arbejdsmiljø. En lærerkreds med stor faglighed og et enga-
geret samarbejde. Vi tilbyder endvidere en skole med stor variation og frihed 
i hverdagen og med en uhøjtidelig og positiv omgangstone.  Endelig er vi en 
traditionsrig og opdateret skole med en aktiv og interesseret forældre- og 
lærerkreds samt fantastisk smukke rammer.

Ansættelsen sker som intervallønnet i intervallet, kr. 444.796 – 535.482 
(1.4.2012-niveau) –  og lønnen fastsættes ved forhandling med bestyrel-
sen og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC samt 
organisationsaftale mellem Danmarks Privatskoleforening og Frie Skolers 
Lærerforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens nuværende skole-
leder Allan Henriques på telefon 45 86 32 81 eller mail ah@rpr-skole.dk 
eller til skolens bestyrelse v/ Alice Meulengracht på telefon 20 96 45 15 
eller mail alice.meulengracht@live.dk 

Ansøgning stiles til:
Bestyrelsen
Rungsted private Realskole
Vallerød Banevej 23
2960  Rungsted Kyst

Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. september 2012.

Rungsted private Realskole
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Skoleleder til specialskole

Nyborg Kommune med ca. 32.000 indbyggere danner en naturlig og harmonisk geografisk enhed med såvel aktive landområder som veludbyggede 
byområder og skøn natur med skov og strand. Nyborg Kommune er placeret i centrum af Danmark med gode hovedfærdselsårer som motorvej, 
jernbane og Storebæltsbroen. Nyborg Kommune har ca. 2.800 ansatte fordelt på mere end 100 arbejdspladser rundt om i kommunen.

Nyborg Kommune søger leder til  
specialskole

Har du fokus på udvikling, og er du resultatorienteret?  
Kan du skabe en tydelig retning  for Rævebakkeskolens 
fortsatte udvikling? Kan du skabe grobund for dialog 
med skolens lokale omgivelser? Så er det lige dig, vi 
mangler til at lede vores skole.

Rævebakkeskolen er en specialskole for elever med 
vidtgående  og generelle indlæringsvanskeligheder. 
Skolen er opdelt i to afdelinger: Specialafdelingen og 
specialklasserækken.  Skolen har egen fritidsordning i begge 
afdelinger. Vi har 185 elever i alderen 6 - 17 år fordelt på 138 
elever fra Nyborg Kommune og 48 fra andre kommuner. 

Du kommer til at lede en personalegruppen, der består af i  
alt 95 ansatte. Gruppen er sammensat af lærere, pædagoger,  
pædagogmedhjælpere, tale-/hørelærer, ergoterapeut, 
administrativt  og teknisk personale. 

Vi forventer, at du
• er en erfaren og synlig leder med gode samarbejdsevner 
• har faglig indsigt og erfaring i arbejdet med skolens  

målgrupper
• har erfaring med økonomistyring, herunder 

budgetlægning  og budgetopfølgning
• går foran i udviklingen af en skole, hvor anerkendelse  og 

tillid er fremherskende, og hvor medarbejdere, elever og 
forældre føler sig hørt og påskønnet

• er god til at udvikle relations- og netværkskompetencer 

Vi kan tilbyde dig
• en skole med engagerede medarbejdere og en række 

nye arbejdsområder
• en skole med fokus på faglighed og trivsel
• en skole i smukke omgivelser nær skov og strand

• tæt samarbejde med Skoleafdelingen og kommunens  
øvrige skoleledere

• deltagelse i netværket for ledere på de fynske 
specialskoler 

• gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Er du interesseret, kan du høre mere om stillingen ved 
afdelingsleder  Else Marie Wildt-Andersen, tlf. 6333 6764, 
eller  skole- og kulturchef Jan Hermansen, tlf. 6333 7881.

Forventet tiltrædelse 1. december 2012/1. januar 2013
Ansøgningsfrist: 5. oktober 2012 kl. 12.00

Søg stillingen elektronisk på www.nyborg.dk/ledigestillinger

Første samtalerunde afvikles 22. oktober 2012 fra  
kl. 13.00. Anden runde finder sted 24. oktober 2012 fra kl. 
14.00. 
 
Ansættelse og løn efter gældende overenskomst med 
mulighed  for åremålsansættelse. 

Fakta
Nyborg Kommune har pr. 1. august 2011 gennemført strukturændring på 
skoleområdet,  der fremtidssikrer et bæredygtigt skolevæsen.

Nyborg Kommune ønsker, at skolerne generelt arbejder med udvikling af  
inkluderende  læringsmiljøer. Derfor har vi iværksat en række initiativer bl.a. 

• oprettelse af to Videncentre (Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole)
• gennemførelse af fælleskommunale uddannelsesforløb med ”inklusion” 

som tema
• ansættelse af undervisningsassistenter på skolerne
• deltagelse i ledelsesudviklingsprojekt under Center for Velfærdsledelse . 

Tema: ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer”

Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole fungerer som videncentre  for hele 
kommunens skolevæsen og sikrer dermed, at viden og kompetencer  overføres 
til de øvrige skoler i kommunen, så de bedst muligt rustes til at håndtere 
inklusionsopgaven.

Specialklasserækken blev i forbindelse med strukturændringen flyttet til 
Rævebakkeskolen. 

Læs mere om skolen på www.raevebakkeskolen.dk
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Se mere på www.helsingorkommune.dk

Afdelingsleder for mellemtrin og 
ressourcecenter
Hellebækskolen-GENOPSLAG
 
 
Som afdelingsleder bliver du en del af et udviklings-
orienteret ledelsesteam, der arbejder tæt sammen om at 
skabe en tryg og meningsfuld hverdag for elever og 
medarbejdere. Ressourcecenteret og specialundervisning 
er omdrejningspunktet for din hverdag, og du skal være 
med til at udvikle og implementere inklusionsområdet 
på Hellebækskolen.
 
 
Arbejdsopgaverne er blandt andet: 
Personaleansvar for mellemtrinnet•	
Undervisning i 6 lektioner gerne specialundervisning•	
Ansvar for ressourcecenteret på skolens to afdelinger•	
Koordinering af samarbejdet mellem ressourcecenterets •	
medarbejdere og de eksterne støttepersoner
Koordinering af tildeling og forvaltning af •	
enkeltintegrerede timer
Indgå i et forpligtende samarbejde med Hornbæk •	
Skole om bla. inklusion

 
 
Hvis du er Hellebækskolens nye afdelingsleder, 
har du:
 
en læreruddannelse eller anden relevant uddannelse•	
evnen og lysten til at arbejde med pædagogisk ledelse •	
og personaleledelse
en struktureret, åben og positiv tilgang•	
en dialogbaseret tilgang til ledelse og gode erfaringer •	
med at arbejde teambaseret
diplomuddannelse i ledelse eller er indstillet på at tage •	
uddannelsen

 
Ansættelsen sker efter overenskomst med DLF/skolele-
derforeningen med tiltrædelse d. 1. august 2012. Løn 
forhandles med udgangspunkt i løntrin 46 plus eventuelt 
kvalifikations- og funktionstillæg. Bemærk at der vil 
blive indhentet en børneattest
Du er velkommen til at kontakte Skoleleder Karl Sinding 
på telefon 49 28 18 50
Frist: 18-09-2012 kl. 12. Sendes til lst37@helsingor.dk
Ansættelsessamtaler: Uge 39 

Korsør · Slagelse · Ringsted Vestsjælland Syd

www.vuc4you.dk

VUC Vestsjælland Syd · Tlf. +45 5855 5050 · vuc@vuc-vs.dk

Korsør afdeling
Skolegade 1
DK 4220 Korsør

Slagelse afdeling
Herrestræde 11
DK 4200 Slagelse

Ringsted afdeling
Ahorn Allé 1
DK 4100 Ringsted

Uddannelsesleder 
for Almen Voksen uddannelse med afdelings-
lederfunktion på VUC Vestsjælland Syd
VUC Vestsjælland Syd søger en leder af vores AVU- og 
OBU-aktiviteter. Vores nye kollega skal samtidigt varetage 
afdelings ledelsen af afdelingen i Korsør.
Uddannelseslederen af AVU/OBU har i samarbejde med af-
delingsledelserne i Slagelse og Ringsted det daglige ansvar 
for AVU- og OBU-undervisningen på VUC Vestsjælland Syd. 
Ansvarsområdet omfatter:
 Pædagogisk ansvar for AVU og OBU
 Personaleledelse af aktuelt 25 lærere
 Pædagogiske og administrative funktioner på tværs af 

VUC Vestsjælland Syd på AVU-, OBU- og FVU-området
 I samarbejde med Viceforstanderen ansvar for økonomien 

indenfor AVU og OBU
 Afdelingsledelse i Korsør, herunder samarbejde med to 

sekretærer
Vi forventer, at vores kommende uddannelsesleder har en 
baggrund som underviser fx indenfor almen voksenuddan-
nelse eller grundskolen samt erfaring med administration. 
Den ideelle kandidat til stillingen er interesseret i at udvikle 
sig både som leder og indenfor administration, samt har inte-
resse for skole- og uddannelsesudvikling.
Uddannelseslederen refererer til vores viceforstander.
Lønniveau: Der sker en indplacering i henhold til »Overens-
komst for forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenud-
dannelsescentre« på basisløntrin 2 med mulighed for at for-
handler et pensionsgivende tillæg samt resultatløn.
Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2012 klokken 8.00.
Ansøgningen sendes elektronisk til »ansogning@vuc-vs.dk«.  
I emnefeltet angives »Uddannelsesleder AVU«.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til forstander 
Jørgen Kay eller viceforstander Tove Jakobsen på telefon 
5855 5050.

VUC Vestsjælland Syd udbyder følgende uddannelser: HF enkeltfag, 
2-årigt HF, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenunder-
visning (FVU) og ordblindeundervising for voksne (OBU). Med ca. 780 
årselever har centret en solid position som en af de største udbydere af 
voksenuddannelse i Vestsjælland. Se mere på vores hjemmeside.
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Gladsaxe Kommune
–  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Søborg Skole er en afdelingsopdelt to-/tre-sporet 
folkeskole med klasser fra 0. til 9. klasse, en familie-
klasse, en nystartet specialafdeling samt en SFO for 
0. - 3. årgang. Skolen har desuden en velfungerende 
SFO for 0. - 3. årgang. Som skoleleder på Søborg 
Skole står du i spidsen for et engageret og forholds-
vis nysammensat ledelsesteam bestående af en 
viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder 
samt en leder for specialafdelingen, ca. 80 dygtige 
og engagerede medarbejdere og ca. 550 elever. 

Vi ønsker en leder, der brænder for at arbejde med 
børn og unge, undervisning og pædagogik samt god 
personaleledelse. Som skoleleder på Søborg Skole 
ser du børn og unge, medarbejdere og forældre som 
ressourcer samtidig med, at du er nærværende, 
tydelig og fastholdende i din ledelsesstil for at sikre 
den retning, som skolen er i gang med. Du er god til 
at bringe forskellige kompetencer i spil, og du 
formår at videreudvikle det gode samarbejde 
mellem forældre og medarbejdere på skolen. Det er 
vigtigt for dig at være med til at videreudvikle 
skolens visioner, tiltag og indsatser. 

Vi søger derfor en leder, der har ledererfaring fra en 
lignende stilling, og som besidder stærke kommuni-
kative kompetencer. Derudover kan du handle i 
krydsfeltet mellem administrative krav og pædago-
giske og politiske visioner.  

Søborg Skole er med i 1. fase af PALS-projektet i 
samarbejde med Socialstyrelsen. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du læse hele 
stillingsopslaget samt den uddybende job- og 
kravprofi l på gladsaxe.dk/job

Derudover kan du læse mere på 
skolens hjemmeside 
www.soeborgskole.dk 

Ansøgningsfrist 
26. september kl. 12.00.

Skoleleder 
til Søborg Skole

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

Brændgårdskolen søger pr. 1. november eller snarest derefter en ny 

administrativ leder.

Du vil blive en del af ledelsesteamet, der består af en skoleleder, en 

administrativ leder (souschef), en SFO-leder samt fra foråret 2013 en 

afdelingsleder. 

Skolen

Brændgårdskolen er midtbyskolen i Herning. Det er en skole med 

ca. 470 elever og en SFO med 60 børn.

Skolen rummer børn fra mange forskellige nationaliteter, og ca. 

halvdelen har således en anden kulturel baggrund end dansk.

Skolen er afdelings- og teamopdelt og alle team arbejder med 

LP-modellen som grundlag for arbejdet med at gøre Brændgårdskolen 

til en fagligt velfunderet og rummelig skole. 

Du kan læse mere på skolens hjemmeside www.braendgaardskolen.dk

Vi er

Ca. 45 medarbejdere der ønsker at fi nde den person, der sammen med 

skolelederen og SFO-lederen skal udgøre det ledelsesteam, der skal 

videreføre skolen som en visionær skole.

Du kan læse hele stillingsopslaget på www.herning.dk – job i 

kommunen – ledige job.

Vi skal have modtaget din ansøgning elektronisk via hjemmesiden 

senest 24. september 2012 kl. 12.00. 

Administrativ 
leder 
med souscheffunktion

Vores værdier 

I Herning Kommune har vi formuleret fi re værdier, som danner grund-

lag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – 

Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.
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For at understøtte implementeringen af Køge Kommunes 
Børn og Unge-politik søger Skoleafdelingen en udvik-
lingskonsulent med særligt fokus på at skabe større  
inklusion i kommunens skoler og specialiserede tilbud.  

Vi søger en konsulent, der i tæt samarbejde med 
skolechef, leder af PPR og andre interne og eks-
terne nøglepersoner, 
•  kan igangsætte og fastholde strategier og aktiviteter, som  

understøtter inklusion på såvel institutionsniveau som 
forvaltningsniveau

•  kan give sparring og rådgivning til ledere, lærerteam 
og resursepersoner på de enkelte skoler i relation til 
inklusion og specialpædagogisk indsats

•  kan udarbejde oplæg, tilrettelægge processer og  
formulere strategier 

Vi forventer, at du
•  er læreruddannet, gerne med en relevant overbyg-

ningsuddannelse på diplomniveau  
•  har et indgående kendskab til det specialpædagogiske 

område og til inklusions- og eksklusionsprocesser
• har gode samarbejdsevner 
•  kan arbejde selvstændigt, struktureret og overholder 

deadlines
•  er god til at formidle og udtrykke dig både i skrift og tale 

•  har erfaringer med at udvikle området – også gerne 
forvaltningserfaring.

Vi tilbyder
•  et godt samarbejde med kompetente og ansvarsfulde  

kollegaer 
•  et arbejdsmiljø præget af korpsånd, hjælpsomhed og 

respekt for den enkelte 
•  mulighed for at præge udviklingen af skolevæsenet 

både indholdsmæssigt og administrativt.

Løn og ansættelsesvilkår
i forhold til gældende overenskomster.

Vil du høre mere om stillingen, 
er du velkommen til at kontakte skolechef Marianne  
Levin på telefon 56 67 23 03 eller 23 29 83 51.

Tiltrædelse snarest muligt. 

Ansøgningsfrist
den 1. oktober 2012. Vi forventer at afholde samtaler  
i uge 41 – 2012. 

Ansøgningen samt relevante bilag sendes elektronisk til
buf@koege.dk.

Køge Kommune søger en pædagogisk, administrativ udviklingskonsulent 
med særligt henblik på inklusion – genopslag

 Specialstillinger 

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!

seks nye neTværk  
for lærere!

idræT dansk iT maTemaTik 
musik hÅndværk & design
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www.naestved.dk/job

IT- og mediekonsulent i Næstved Kommune

Vil du gå forrest, når det gælder sammentænkning af 
IT og medie – digitale som analoge?

Center for Uddannelse søger en konsulent med IT- og 
medier som hovedområde. Vi ønsker en fortsat udvik-
ling af skolernes pædagogiske læringscentre og an-
vendelsen af digitale medier i undervisningen.

Du har erfaring med og viden om medier og pædago-
gik. Du er læreruddannet eller har en tilsvarende ud-
dannelse med relevant efter-/videreuddannelse og 
praksiserfaring.

Opgaver
•  Medvirke til at udvikle læringscentrene til et 

 læringssted for informationskompetence 
•  Udvikle samarbejdet mellem skolebibliotekarer, 

 pædagogiske IT-vejledere og øvrige vejledere.
•  Være igangsætter af anvendelse af nye læremidler
•  Rådgive skolerne om anvendelse af medier i under-

visningen
•  Administrere de skolebiblioteksmæssige fælles-

opgaver.
•  Planlægge og forestå fællesindkøb for skolevæsnet 

på såvel maskin- som programområdet
•  Udarbejde og udmønte de vedtagne strategier på 

IT- og medieområdet
•  Holde skolerne orienteret om nye læremidler
•  Følge med i mediepædagogikken nationalt og inter-

nationalt
•  Deltage i relevante netværk internt og eksternt
•  Varetage andre pædagogiske og administrative op-

gaver i centeret efter aftale.

Faglige kvalifikationer
•  Lærer- og skolebibliotekaruddannelse og/eller 

 diplom eller master på medieområdet eller til-
svarende kompetencer

•  Gerne erfaring med styring og implementering af 
pædagogiske udviklingsprojekter og –processer.

Personlige kvalifikationer
•  Udviklingsorienteret med lyst til og mod på nye 

 udfordringer
•  Evne og vilje til at samarbejde på alle niveauer 
•  God til at planlægge, koordinere og skabe overblik
•  God til at formidle såvel skriftligt som mundtligt
•  Kan klare at arbejde i en til tider presset hverdag 

med skarpe deadlines
•  Har fokus på at arbejde tværfagligt og tvær-

sektorielt.

Vi tilbyder
•  Spændende og varierede opgaver i en udviklingsori-

enteret politisk styret organisation
•  Mulighed for at sætte dit præg på den pædagogiske 

udvikling
•  Tæt kollegialt og tværfagligt samarbejde
•  Personlig og faglig udvikling.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse som konsulent er uden øverste arbejdstid 
og lønnen forhandles efter principperne i Ny Løn med 
udgangspunkt i løntrin 44.

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved 
 henvendelse til skolechef Aase Schmidt på telefon 
3053 0307 eller viceskolechef Jan Heilmann på 
 telefon 2342 9195.

Ansøgningsfrist søndag den 23. september 
2012.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der 
er modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk via 
www.naestved.dk/job . Her kan du også se, hvor du 
kan få hjælp til elektronisk ansøgning, hvis du har 
 behov for det.

Har du oplyst e-mail-adresse, vil du få besked her.

 Specialstillinger 
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 Specialstillinger  Lærerstillinger 

Lærer søges til Midtskolen, 
afdeling Møllevang
Midtskolen søger lærer. Midtskolen er en ny organisation, som er resultatet 
af en sammenlægning af tre skoler med hver sin adresse. 

Den nye organisation er startet 1. august, men vi er godt i gang med en 
spændende udviklingsproces og ser mange muligheder i det nye. Vi har 
allerede sat os nogle klare mål for, hvad vi vil nå i såvel indeværende som i 
kommende år. 

Der er fokus på:
• �Harmonisering  

Vi identificerer den bedste praksis og lader den blive gældende
• �Udvikling  

Vi drager nytte af, at vi samlet set rummer mange flere kompetencer end 
før. Med udgangspunkt heri lægger vi nye spor for udvikling. I fokus kom-
mende år er: Overbygningspædagogik/linjer, servicecentre, kvalitetssik-
ring og specialundervisning, IT

•� �Fag�miljøer��
Vi opbygger større og bæredygtige fag miljøer, hvor videndeling kan finde 
sted 

• �Særpræg  
Hver afdeling arbejder videre med og afslutter i gangværende udvik-
lingsprojekter lige som de har og bevarer egne særpræg, hvor det er 
meningsfuldt

Stillingen er indtil videre placeret på afdeling Møllevang.
Afdelingen har to spor på 0. til 9. klasse. Derudover rummer afdelingen 
også tre af kommunens specialklasser. Afdelingen har i alt 410 elever og 
40 medarbejdere.

Vi ønsker først og fremmest kontakt med lærere, der kan undervise i tysk 
eller musik, men også øvrige skolefag.

Vi forventer, at du:
• Kunne tænke dig at være med til bygge noget nyt op
• Har lyst til at arbejde i og udvikle selvstyrende team
• Er nærværende og omsorgsfuld og har et positivt livssyn
• Er fagligt og pædagogisk velfunderet
•  Kan agere i feltet mellem undervisning i overbygningen og undervisning 

indenfor det specialpædagogiske felt og kan udnytte den brede kontakt 
med inklusion for øje

• Ikke er bange for forandringer
• Vil den gode skole

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2012. Løn og arbejdsvilkår efter 
gældende overenskomst.
For nærmere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsskole-
leder Lene Schäd, 56 20 32 00, lenes@faxekommune.dk, afdelingsleder 
Jacob Fahrnholz, 56 20 32 00, jafab@faxekommune.dk eller skoleleder 
Mette Løvbjerg 56 20 44 07, melo@faxekommune.dk

Ansøgningsfrist er torsdag den 27. september 2012. Ansøgninger 
sendes til: moellevangsskolen@faxekommune.dk inden klokken 12.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes den 10. oktober 2012.

Spjellerup Friskole søger lærer 
der brænder for matematik
Er du mere end glad for at undervise i matematik og føler du stor tilfredshed ved at se ele-
verne udvikle sig – så er du måske den nye lærer, som vi går og venter på.

Vi er en ny og spændende friskole som har været inde i en rivende udvikling. En udvikling, som vi 
er nået langt med, og som sker i en tæt dialog med ledelsen, bestyrelsen og dine kollegaer.

Den 1. november, skal vi bruge endnu en dygtig, kreativ og engageret matematik-lærer, der har 
lysten til at undervise vores mellemstore elever i matematikkens forunderlige verden. En lærer, 
der ikke blot ser undervisningen som et pensum, der skal undervises i, men som også tænker i 
læringsprocesser, hvor eleverne lærer at tænke matematisk og ikke bare regner den ud. 

For os er det meget vigtigt, at du brænder for friskoletanken og at du både er god til at lytte og 
byde aktivt ind med dine ideer. Vi vægter også den tværfaglige undervisning, både på tværs af 
klasser og fag, så det må du også meget gerne ville.

Ja, der er så meget, vi gerne vil fortælle om os selv, så hvis du nu er blevet nysgerrig, kan du 
læse mere på vores hjemmeside www.spjellerupfriskole.dk 

Du kan her se hele vores stillingsopslag. Du kan også kontakte skoleleder Jan Glerup på Tlf: 60 
40 59 00 eller bestyrelsesformand Jan Høvsgaard på Tlf: 21 47 06 68. Ansøgning og CV med 
relevante bilag mailes til skoleleder Jan Glerup – jan.glerup2@skolekom.dk 
Ansøgningsfristen er onsdag, den 19. september kl. 18.00. Ansættelse sker i henhold til 
overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Vil du være med til at skabe 
en skole for alle?
Rudersdal Kommunes Skole og Familieområde søger:

Pædagogisk udviklingskonsulent for inklusion 

Vi søger en inklusionskonsulent, der skal understøtte inklusionsarbejdet på 
vores folkeskoler og være tovholder for vores fælleskommunale projekt Stra-
tegi for den gode inklusion. 

Du skal være med til at opbygge en tværfaglig arbejdsform i Skole og Fa-
milieområdet og have en koordinerende rolle i samarbejdet omkring børn og 
unge i vanskeligheder.

Du vil indgå i teamet af udviklingskonsulenter i afdelingen for Udvikling og 
Analyse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan ske ved henvendelse til Udviklings-
chef Morten Kliim-Due, tlf. 46 11 44 14 eller på www.rudersdal.dk under 
»Job i kommunen«, hvor du også kan finde en udvidet stillingsprofil.

Ansøgningen bedes fremsendt til e-mail: hd@rudersdal.dk  senest d. 28. 
september 2012, kl. 12.00.

 Lærerstillinger 
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 Lærerstillinger 

jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

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

lederstillinger specialstillinger
lærerstillinger stillinger ved andre institutioner

Stutgårdsskolen på Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød søger 

1 lærer 
på 37 timer pr. uge fra 1.11.2012.  For yderligere oplysninger omkring stillingen, mål-
gruppe og behandlingstænkningen se vores hjemmeside på www.stutgaarden.dk

Stutgårdsskolen er en integreret del af den samlede miljøterapeutiske dag- eller 
døgnbehandling, som barnet indgår i under sit behandlingsophold på Stutgården. 
Der er p.t. 3 skoleklasser med 2-3 lærere og 6-9 elever tilknyttet hver klasse. Man 
arbejder i lærerteams med fokus på at skabe de mest hensigtsmæssige betingelser 
for elevens faglige, personlige og sociale udvikling. 

Vi søger en læreruddannet medarbejder som:
• Har lyst til og/eller erfaring med at undervise indenfor specialområdet.
• Har ønske om faglig og personlig udfordring i et spændende arbejdsfelt.
•	 Er	robust,	stabil, engageret, rummelig og har god evne til selvrefleksion.
•  Kan tilrettelægge, udføre og evaluere en alsidig og fagligt relevant undervisning, 

som er afstemt efter elevens faglige niveau og psykosociale vanskeligheder.
• Kan indgå i og aktivt deltage i det tværfaglige samarbejde. 
• Kan modtage supervision samt give og modtage kollegial sparring.
• Har lyst til at arbejde med miljøterapeutisk behandling og undervisning.

Ansøgningsfrist: fredag d. 21.9.2012 inden kl.12.00. 
  
Ansøgningen mailes til: info@stutgaarden.dk  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 25.9 og evt. onsdag d. 
26.9. 2012.
Yderligere oplysninger ved henvendelse hos skoleleder Liza Villadsen på tlf:  
48 26 40 40 el. tlf: 29 27 42 63.

Tåsingeskolens Centerafdeling, Svendborg kommune

Daglig leder

� ansøgningsfristen er den 27/09/12

Net-nr. 9488

Gribskolen, Gribskov kommune

Afdelingsleder til Gribskolen

� ansøgningsfristen er den 14/09/12

Net-nr. 9466

korinth efterskole - Spejderskolen, faaborg-Midtfyn kommune

Forstander søges

� ansøgningsfristen er den 14/09/12

Net-nr. 9487

dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Skoleinspektør – Læk Danske Skole

� ansøgningsfristen er den 24/09/12

Net-nr. 9480

Trene-Skolen, Tarp, Udland

Skoleinspektør – Trene-Skolen, Tarp

� ansøgningsfristen er den 24/09/12

Net-nr. 9486

rævebakkeskolen, Nyborg kommune

Skoleleder til specialskole

� ansøgningsfristen er den 05/10/12

Net-nr. 9475

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

Psykolog til PPR Silkeborg

� ansøgningsfristen er den 27/09/12

Net-nr. 9491

Grønvangskolen, Vejen kommune

Lærer til fase 3

� ansøgningsfristen er den 18/09/12

Net-nr. 9494

jægerspris Skole, frederikssund kommune

 To dygtige lærere til Jægerspris Skole

� ansøgningsfristen er den 20/09/12

Net-nr. 9497

Skolen ved Vierdiget, dragør kommune

Barselsvikar søges

� ansøgningsfristen er den 18/09/12

Net-nr. 9495

køge Lille Skole, køge kommune

Køge Lille Skole søger sproglæfer

� ansøgningsfristen er den 17/09/12

Net-nr. 9476

Skolen ved Sorte Hest, københavns kommune

Lærer søges

� ansøgningsfristen er den 17/09/12

Net-nr. 9484

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Fagchef for undervisning

� ansøgningsfristen er den 14/09/12

Net-nr. 9464
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Dejlig lejlighed i Berlin
lej vores store, lyse 3 
værelses lejlighed belig-
gende i kvarteret ved den 
charmerende Bergman-
strasse.
Telefon: 61 69 38 58 
www.berlin-kreuzberg.dk

Klassisk nørrebro-
lejlighed sælges 
Dejlig 3v andel, 65m2, 
på Heimdalsgade sæl-
ges. 2595kr pr mdr. For-
eningen har særdeles god 
økonomi.
Telefon: 25140311

Sensommer/efterår 
på Bornholm
skønt sommerhus ved 
Balka strand eller Peder-
sker sømark strand. Hu-
set er til 6-8 pers. Mere 
info på nettet! 
Telefon: 56956044 
www.balkaferie.dk

FJORDUDSIGT I 
SKIVE BORTGIVES
140 m2 arkitektteg-
net bolig, 4 forskudte 
plan+hems. Din bolig kan 
evt. indgå i handel. se 
beskr.+bill på website.
Telefon: 22749936 
www.fjordudsigt.jimdo.com

SOL & VARME i 
Andalusien i efteråret.
nyrestaureret landsbyhus 
i Gualchos med fantastisk 
udsigt over havet, bjerge-
ne og byen
120 km øst for Malaga.
Telefon: 86461674 
www.precht-gualchos.dk

Billig lejlighed udlejes.
3 værelses lejlighed ud-
lejes hele september, uge 
42, juleferien, påsken eller 
sommeren 2013.
Telefon: 60636800

Lejlighed i Berlin 
Prenzlauer Berg.
nyrenoveret 2 værelses 
lejlighed med altan udle-
jes. Webside: https://si-
tes.google.com/site/ber-
linprenzlauerberg/
Telefon: 25671484

Nyt sommerhus på 
Langeland udlejes.
sommerhus ved stenga-
de strand udlejes i sen-
sommer og forår.Ugenert 
grund og 600 m. til van-
det.2800 + forbrug.
Telefon: 40722971

Billig 3V på 
Amager sælges
BoligId hos Robinhus: 
59123.
Meget billig andelsbo-
lig på Amagerbro sæl-
ges. God delelejlighed, 
m/u børn.
Telefon: 40457267 
www.robinhus.dk

Idyl øst for Rom
skønt mini-byhus til max. 
2. pers, med flot udsigt 
over sø. i Paganico sabino 
75km øst for Rom. Pris pr. 
uge 2900
Telefon: 65906387 
www.olebole.net

Lys andel 5 min. fra 
Hellerup St. sælges
Indflytningsklare 75 m2 i 
veldrevet forening, 4.700 
kr. + forbrug. Andelsværdi 
760.000 kr. - bud mod-
tages.
Telefon: 20237411

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 
 

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

Folkeskolen nummer 17  
udkommer  

torsdag den 27. septemberGå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Gentofte kommunes Ungdomsskole, Gentofte kommune

Lærere til Dyslexia – barselsvikariater

� ansøgningsfristen er den 19/09/12

Net-nr. 9485

ordrup Skole, Gentofte kommune

Lærere til Ordrup Skole i Gentofte

� ansøgningsfristen er den 19/09/12

Net-nr. 9493

Nordstjerneskolen, Gribskov kommune

Lærerkræfter til Skolehuset

� ansøgningsfristen er den 13/09/12

Net-nr. 9474

Næsgaard efterskole, Guldborgsund kommune

Lærer til Kunst- & Designlinjen

� ansøgningsfristen er den 05/10/12

Net-nr. 9496

Solbakken, københavns kommune

Skolelærer til Solbakken

� ansøgningsfristen er den 17/09/12

Net-nr. 9492

ruds Vedby Skole, Sorø kommune

Tysklærer – med bopæl i det virtuelle rum

� ansøgningsfristen er den 18/09/12

Net-nr. 9489

departementet for erhverv og arbejdsmarked, Grønland

Undervisere til Rejsehold til Piareersarfik

� ansøgningsfristen er den 21/09/12

Net-nr. 9473

donekrogens interne skole, københavns kommune

Lærer/overlærer – genopslag

� ansøgningsfristen er den 14/09/12

Net-nr. 9465

Holbæk kommune

Lærer til Tornvedskolen, afdeling Jyderup

� ansøgningsfristen er den 14/09/12

Net-nr. 9482
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rubrikannoncer

Kontakt f.eks Tina
på tlf: 46 91 02 59
tibr@team-benns.com

Superpriser på skolerejser - med bus eller med fly

DERFOR SKAL DU VÆLGE TEAM BENNS:
Største udbud af rejsemål • Bedste priser på markedet • Kompetente og 
erfarne rejseeksperter • Stort fagligt program • Tryghed & sikkerhed for 
at rejsen gennemføres • Vi gør arbejdet for dig

Din rejse begynder på

Team-benns.com

Amsterdam • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr.  1.335
Berlin • bus • 4 dage/3 nætter   fra kr.  685 

Bruxelles • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr.  2.520
Budapest • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr.  1.490
Dublin • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr.  2.130

London • båd • 6 dage/3 nætter   fra kr. 1.425
Krakow • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr. 1.460
Paris • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr. 2.195 

Prag • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr. 1.135
Prag • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr. 1.655

685,-
pr. person
4 dg/3 nt.

SUpERpRiS
BERLiN fra kr.

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

SkirejSer 2013
Tjekkiet – Spindleruv Mlyn – 6 dage  ............  fra 2.795,-
Inkl. busrejse, helpension, skileje, liftkort

Norge – gautefall,– 6 dage – .........................   fra 1.845,-
Inkl. busrejse, færge, skileje, liftkort

Forår 2013 
europaS STorbyer – ring og hør nærmere 
akTIoN og oplevelSe – fx. Tjekkiet 6 dage fra 1.845,-

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Smut afsted i efterårsferien og bo på dit yndlings 
Sinatur hotel. Nyd naturen, hinanden og slap af.
Lån evt. vores cykler eller gå en lang tur i de  
smukke omgivelser.  
I bliver kræset om med dejlig mad tilberedt 
fra bunden, af de friskeste lokale råvarer. 
Vores kokke elsker at lade sig inspirere af  
naturens smage og dufte. Derfor laver de  
mange hjemmelavede specialiteter - til glæde 
for både jeres smagsløg og miljøet.  
Vi glæder os til at forkæle jer... 

SærtILbuD tIL DLF  
Efterårstilbud i ugerne 41, 42 & 43

 
 

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens Hotel Storebælt, Nyborg Hotel Frederiksdal, LyngbyHotel Skarrildhus, v. Herning

book på: t/ 9719 6233

Hotel Haraldskær, Vejle Hotel Sixtus, Middelfart

book på: t/ 7649 6000 book på: t/ 6441 1999 book på: t/ 6373 7373 book på: t/ 6531 4002 book på: t/ 4585 4333

DEt Får I:
Eftermiddagskaffe/te & hjemmebagt kage 
2-retters middag 
1 overnatning i dobbeltværelse inkl. stor  
lækker morgenbuffet 
Picnickurv/pose med 2 sandwich, vand, sødt  
og frugt, til at tage med ud i det blå  
udlån af cykler samt hjelme 
Ekstra opredning på værelset (barn)
kan tilkøbes for 200 kr. 

Smut afsted i efterårsferien og bo på dit yndlings 
Sinatur hotel. Nyd naturen, hinanden og slap af.
Lån evt. vores cykler eller gå en lang tur i de 

mange hjemmelavede specialiteter - til glæde

Kan bookes på alle hoteller

999 kr. 
for 2 personer! 

sinatur.dk/dlf-efterår 

bo fx. på Hotel Gl. Avernæs som på billedet. 
tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter 
eller kampagnetilbud. 

LONDON
 

Se alle rejser og bestil tilbud  
på smartphone: 
Se også www.alfatravel.dk

DFDS - 5  dage/ 2 nætter fra kr.   ......................1.248,- 

DFDS - 6  dage/ 3 nætter fra kr.   ......................1.448,- 
 
FLYREJSE - 4 dage/3 nætter fra kr.................. 1.998,- 

Der er mulighed for  ekstra nætter efter ønske.

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

“London er et af de mest efterspurgte rej-
semål, og det er bestemt ikke nogen tilfæl-
dighed. Det er let og billigt at komme dertil, 
og derudover er der gode besøg og sevær-
digheder. Vi tilbyder fx et eksklusivt besøg 
på Globes Theatre, besøg på en politistation 
eller en tur til musical.” 
Juliane Vad,  8 år med gruppe- og studierejser

Huse fra 4-60 pers. Ialt 275 senge. 
Teltcamp, købmand, kro og lystbådehavn.

n   Bilfri og børnevenlig økologisk ø midt 
i Limfjorden

n   Lejrskole og kurser med eller uden 
pension

n   Veludstyret biologisk feltlaboratorium
n   Lejrskolemappe med historie, biologi, 

geografi og opgaver

Åbningsperiode i 2012: 
13. april – 12. oktober

Tlf. åben hele året: 
9867 6362

e-mail: livo@livo.dk
www.livo.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.635,00 inkl. liftkort.

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

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

Lejrskole

NORGE
Neset Camping 

5 dg v/48 pers. fra kr.  860,-

Setesdal inkl. aktiviteter  

5 dg v/48 pers. fra kr.  1880,- 

Vrådal Hyttepark 

5 dg v/48 pers. fra kr.  970,-

SVERIGE

Kano i Dalsland 

5 dg v/48 pers. fra kr.  735,-

Sommarvik Fritidscenter 

5 dg v/48 pers. fra kr.  1055,- 

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg
tlf. 98 12 70 22 · www.eurotourist.dk

Inkluderer: Færgeoverfart med Color 

Line eller Stena Line, bustransport i 

Norge/Sverige, ophold/leje af kanoer, 

Rejsegarantifond.

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

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

www.hhfritid.dk
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uskolet 
Ved Morten Riemann

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

UigennemskUeligt  
få lærere kan  
gennemskUe statistikker

risikerer at styre  
de nationale test

En signifikant del af den danske lærer-
stand finder det »svært« eller »mega 
svært« at dechifrere statistiske opgørel-
ser som dem, der præsenteredes i Fol-
keskolen nummer 15 under overskriften 
»Folkeskolen som endestation«. Det er 
især informationstunge udsagn som »54 % 
af de 25-årige, hvis forældre var uden arbejde 
for 10 år siden, har ikke anden uddannelse end 
folkeskolen«, der volder problemer. 
     Hovedparten af de lærere over 25, der 
må give op over for statistiksproget, har 
selv haft forældre, som har prøvet at stå 
uden arbejde, op til ti år efter at de 
er blevet kontaktet af et analyse-
institut med spørgsmål om, hvor 
mange år der er gået, siden de 
har påbegyndt en uddannelse 
på et ud af tre af landets semi-
narier. Det kan koste samfundet 
millioner af kroner, skønner Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd. 

Den evaluering af de nationale test, 
som Børne- og Undervisningsministe-
riet her i sommer har sendt i udbud, 
bliver mødt med forbehold fra flere 
sider. »Det er helt klart til skade for de 
nationale test med de evindelige eva-
lueringer«, lyder kritikken. 
     Evalueringerne er problematiske, 
fordi de risikerer at virke styrende for 
de nationale test, hedder det. »I ud-
landet taler man om det kendte fæ-
nomen »Testing for the Evaluation«, 
fordi man risikerer, at de nationale test 
tilrettelægges med det ene formål at 
opnå en positiv evaluering. Men det vil 
utvivlsomt gå ud over kvaliteten af de 
nationale test«.

58 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 2

Så kan de lærer det / 21

Mærkelige århusiane-
re kalder observation 
for besøg. De kalder 
sikkert også proble-
mer for udfordringer.

Klasselærer har svært 
ved at skabe ro på 
lærerværelset.

Klasseloftet gennem-
brudt, indrømmer sko-
leleder. Klassevæggen 
da til gengæld rigtig 
flot udsmykket, hvor er 
I dygtige.

Stillepige galper 
pludselig op, da talen 
falder på »Hunger 
Games«.

Idrætslærer, der lige 
spiller med de sidste 
minutter, ærgerlig 
over, at seksten ti-
årige møgunger er 
eneste vidner til 
hans pragtmål fra 
midterlinjen.

Få viden 
og inspiration

Opdag nye 
muligheder med 

Dansklærer-
foreningen

Kvalifi cer dit 
danskfaglige 

overblik

FIND ET MØDE 
TÆT PÅ DIG, 
OG TILMELD 
DIG NU PÅ 

MIT.DANSKLF.DK

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Dansklærerforeningen afholder gratis 
inspirationsmøder rundt i hele landet
i resten af 2012 og i foråret 2013.

Deltag i det danskfaglige fællesskab 
– og tag dine kollegaer med.

INSPIRATIONS-
MØDER 
– NU ER DE HER!

GRATIS
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Med iLitt.dk får du skræddersyede og gennemarbejdede 
faglige forløb til litteratur- og medieundervisningen til dansk 
i overbygningen. 

Elevernes indsigt og viden støttes af interaktive opgavebe-
svarelser, fagbokse og interaktive assistenter, som hjælper 
eleverne til refleksion og faglig fordybelse.

Dansk  ·  7.-10. klasse

Litteraturundervisning som du kender det – med digitale fordele

faglige forløb til litteratur- og medieundervisningen til dansk 

Elevernes indsigt og viden støttes af interaktive opgavebe
svarelser, fagbokse og interaktive assistenter, som hjælper 

faglige forløb til litteratur- og medieundervisningen til dansk 

-
svarelser, fagbokse og interaktive assistenter, som hjælper 

Bestil gratis 

prøveabonnement 

i en måned på  

alinea.dk. 
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