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ULovLig  advarseL?
Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt 
skal undersøges af en dommer. 
Side 6

Privat LektiehjæLP
Mød lærer med egen virksomhed, 
der ofte hyres af forældre. 
Side 30

benzin og matematik
Elever drøner i gokart og skal  
beregne gennemsnitsfarten. 
Side  22

Lærer den ene dag. Embedsmand den næste. Flere af René Aistrups 
kollegaer på Skolen ved Sundet stiller sig kritiske over for, at deres  

tidligere tillidsrepræsentant nu bærer to kasketter.  

P O R T R Æ T T e R e T  •  S i d e  1 2
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Fag- og frilæsningsbøger

Så er der nye titler i fag- og frilæsningsserien Fact Finder. 

Bøgerne er målrettet 5.-6. klasse og giver eleverne viden 

om et engelskfagligt emne. Sproget er lettilgængeligt, og 

alle tekster er glosseret og illustreret med farverige teg-

ninger og fotos. Fact Finder er oplagt til skolebiblioteket på 

fag- og frilæsningshylderne.

Irland

I Ireland kan eleverne blive klogere på de to lande: Nord- 

irland og Republikken Irland. De kan bl.a. læse om konflik- 

ten i Nordirland, irske sportsgrene og nationaldagen Saint 

Patrick’s Day.

Indien

I India kan eleverne blive klogere på det store land i Syd- 

asien, der med mere end en milliard mennesker har 

verdens næsthøjeste indbyggertal. De kan bl.a. læse om 

fantastiske paladser, rige prinser og den indiske filmin- 

dustri, Bollywood.

 

FACT FINDER

Nye spændende 

engelskfaglige emner

ENGELSK I 5.-6. KLASSE

Pris pr. bog kr. 110,- ex moms

Se uddrag af bogen 
på sebogen.dk

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

Titler i serien:

Australia • Columbus • Disasters • Hollywood • 

Inventions • Outlaws • Pirates • The story of English 

• United Kingdom • USA • Witches and Wizards
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»… hvem skal vurdere og 
tage stilling til elever, som 
ikke ønsker at udføre lek-

tiearbejdet, som vægrer sig, 
som er for overfladiske og 

så videre. Hvem skal mora-
lisere? Hvem har ’skylden’ 

for, om lektierne er udført?«
Bent Lindhardt

i blog om lektier i matematik

»Det er skæbnens ironi,  
at lærersamarbejdet rent 

faktisk fortoner sig, alt 
imens den forkætrede 

privatpraktiserende lærer 
genopstår fra de døde«.

niels Christian sauer
i blog om lærersamarbejdet

»Jeg mener faktisk godt, 
at vi kan gøre op med den 
tradition, det har været, at 
hver lærer laver sine egne 
årsplaner og forberedelser 

af undervisningen«.
Mads remvig

i kommentar til ovenstående

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org
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Der er gang i de kreative påfund i øjeblikket. Dragør Skole har defineret under-
støttende undervisning som rundbold, fodbold eller en cykeltur. I Struer har kommu-
nen forsøgt at få lov til at kalde alle eleverne i 7. klasse for »elever med særlige behov«, 
så de kan få nedsat timetal og dermed tid til at gå til konfirmationsforberedelse. I 
Viborg underviser pædagoger alene på halvdelen af kommunens skoler.

Eksemplerne fra virkeligheden er direkte på kollisionskurs med politikernes løfter 
om et højt fagligt niveau, hvor ordet understøttende undervisning skal signalere, at 
der ikke bare er tale om aktiviteter. Ligesom alle elever skal undervises af lærere med 
linjefagskompetence. 

Også på ledelsessiden slår hurraordene sig på virkeligheden. Kommunerne har alle-
rede fjernet godt 500 ledere, og i to ud af tre kommuner har man planlagt at spare på 
ledelse i det kommende år. Samtidig taler Antorini ved enhver lejlighed om behovet for 
stærkere pædagogisk ledelse. Jamen ...

En skræmmende stor del af virkeligheden har ikke et klap at gøre med de løfter, 
politikerne har givet befolkningen om folkeskolereformen.

Christiansborg-politikerne og KL har lovet forældre og befolkning, at de får lov til at 
slå sig løs i en Gucci-butik. Men der er kun afsat penge til en lørdag formiddag i H&M! 
Resten er varm luft.

Desværre ser der kun ud til at være én ting at gøre:
Lærerne må fortælle højt og tydeligt, hvad der sker. De og eleverne står lige midt i 

det. Så må politikerne tage bestik af situationen og enten skrue gevaldigt ned for luftige 
hurraord og skære reformen til, så den kan lade sig gøre – eller finde midler til at an-
sætte det nødvendige antal lærere, så der bliver tid til at leve op til intentionerne.

Det er så enkelt, at ingen tør sige det højt.
Det er nemmere at prøve at skyde budbringerne. En 

enkelt kommunaldirektør har valgt at opfordre medarbej-
derne til at åbne munden. Men langt de fleste har travlt med 
at stemple bekymring som klynk, true med repressalier og 
kun tillade, at virkeligheden bliver vist frem, når den er i 
søndagstøjet i forbindelse med et ministerbesøg.

Derfor er det helt afgørende, at DLF har besluttet at hjælpe lærer Erik Schmidt med 
at sætte gang i en tjenstlig undersøgelsessag om en advarsel, han fik fra Odense Kom-
mune. Advarslen faldt, efter at den engagerede lærer som bekendt havde kritiseret 
udmeldinger fra ledelsen på interne møder på  
Agedrup Skole.

I stedet for en advarsel burde han have et diplom 
for at gøre sin borgerpligt! 

 

Varm luft og 
borgerpligt
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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

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges

FRi
ReTUR-

ReT

6

Holder advarslen?
»Vi gør det af hensyn til erik 

schmidt, fordi det efter min bedste vur-
dering er helt urimeligt, at han har fået en 
tjenstlig advarsel«, siger Dlf’s formand, 
Anders Bondo Christensen. en dommer 
skal nu undersøge erik schmidt-sagen.

12

»Jeg står for det samme som under 
lockouten«,  siger René Aistrup, der 
har ændret karrierekurs fra rødglø-

dende tillidsrepræsentant og lærer på 
Skolen ved Sundet til deltidsansat em-
bedsmand i Københavns Kommune.  

É n  s a g
 T o  k a s k e T T e r

141966 p04-05-FS1714_Indhold.indd   4 06/10/14   15.21



f o l k e s k o l e n  /  1 7  /  2 0 1 4  /  5 

à   Oversigt22 30 5026

På med talhjelmen
I gokart med fuld fart 
på banen – hvad har 
det med matematik  

at gøre?

Lektier er guld 
Ung lærer har startet 
eget firma og sælger 
lektiehjælp, som ofte 

udføres af studerende.

Målet er afgangsprøven
Harløse skole har ikke altid set afgangsprøverne 

som en mulighed for sine elever med autisme, 
men nu forbereder specialskolen dem på, hvad 

der venter ved det grønne bord.

 nutella-tal
Matematik og nutella kan 

sammenlignes, mener 
Uskolets forfatter.
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»Regeringen vil sikre, at offentligt ansatte op-
lever, at de har mulighed for at ytre sig, hvis 
forholdene ikke er i orden – uden konsekvens 
for den enkeltes fremadrettede karrieremu-
ligheder«.

Sådan står der i regeringsgrundlaget »Et 
Danmark, der står sammen« fra 2011. 

Alligevel skal en helt principiel sag nu 
prøves af. Var Erik Schmidts kritik på interne 
møder på Agedrup Skole i foråret 2014 inden 

eller uden for rammerne af, hvad en lærer 
må? Var kommunens tjenstlige advarsel vel-
begrundet eller en for hård sanktion?

Det skal afprøves af en forhørsdommer i 
en såkaldt tjenstlig undersøgelse, som Erik 
Schmidt sætter i gang med juridisk opbakning 
fra Danmarks Lærerforening (DLF). Anders 
Bondo Christensen, der er formand for DLF, 
forklarer, at der er flere grunde til, at forenin-
gen vil have advarslen prøvet.

»Vi gør det af hensyn til Erik Schmidt, 
fordi det efter min bedste vurdering er helt 
urimeligt, at han har fået en tjenstlig advar-

sel. Og vi gør det for os alle sammen. Hvis 
vi som lærere ikke kan få lov til at udtrykke 
vores mening og risikerer at få en tjenstlig 
sanktion, som en advarsel jo er, så er det til 
stor skade for den danske folkeskole«, siger 
Anders Bondo Christensen.

»Vi har brug for lærere med holdninger 
og engagement og ikke nogen, der bare slår 
hælene sammen og retter ind«, siger han. På 
den nyligt overståede kongres i Danmarks 
Lærerforening var der en del meldinger om 
manglende plads til at ytre sig.

»Det er blevet skærpet – det er bestemt 

Dommer skal undersøge  
advarsel til Erik Schmidt
»Vi gør det for os alle sammen. Hvis vi som lærere ikke kan få lov til at udtrykke vores mening, så er det til 
stor skade for folkeskolen«, siger DLF’s formand, Anders Bondo Christensen. Selv siger Erik Schmidt, at det 
også for ham handler om retten til at være uenig og om muligheden for at virke som lærer. 

TeksT ESbEn  ChriStEnSEn

Arkivfoto: Heidi lundsgaard

Erik Schmidt har sagt sit lærerjob op på Agedrup Skole på grund af 
disciplinærsagen. Han er i dag blandt andet redaktør på Lærerbla-
det, der er et medlemsblad, som udgives af Odense Lærerforening.

141966 p06-07_FS1714_Aktualiseret_Erik_Schmidt.indd   6 06/10/14   15.54
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ikke alle steder – men vi får i stigende grad 
tilbagemeldinger om, at der er mindre plads 
til kritik, og det synes jeg er bekymrende«, 
siger Anders Bondo Christensen.

Advarselssagen har ført til en række folke-
tingsspørgsmål fra Enhedslistens Rosa Lund. 
I svarene har undervisningsminister Christine 
Antorini forklaret, at Udvalget om offentligt 
ansattes ytringsfrihed og whistleblowerord-
ninger, der hører under Justitsministeriet, 
arbejder med at kortlægge ytringsfriheden 
for blandt andre lærerne. Udvalget består af 
repræsentanter fra universiteterne, Danske 
Mediers Forum, Danmarks Journalistforbund, 
KL, Danske Regioner, FTF (hovedorganisa-
tion for blandt andre lærerne, redaktionen), 
Landsorganisationen i Danmark (LO), Akade-
mikerne (AC), Folketingets Ombudsmand og 
Datatilsynet.

Udvalgets arbejde forventes færdigt i den 
første halvdel af 2015. 

For lærerstanden
Erik Schmidt har valgt at køre en sag, selvom 
han havde store overvejelser over, om en 
tjenstlig undersøgelse skal være en del af 
hans liv de næste mange måneder. Det er 
først og fremmest for den samlede lærer-
stand, at Erik Schmidt har valgt, at det skal 
undersøges, om den tjenstlige advarsel blev 
givet på et ordentligt grundlag.

»Det at være lærer har været en kæmpe-
stor del af mit liv. Det har jo ikke bare været 
et udvendigt job, som jeg har smøget af, når 
jeg kom hjem. Og det er smeltet sammen med 
store dele af min fritid, som jeg har anvendt i 
vores lokalområde«, siger han.

Massive frustrationer
Erik Schmidt er blevet redaktør på Lærer-
bladet, der udgives af lærerne i Odense 
Kommune, og han har fortsat tæt kontakt til 
skolen.

»Jeg har stadigvæk unge kollegaer, der 
skal være i folkeskolen i mange år endnu. Og 
det kan godt være, at det ikke rigtigt er nået 
frem til offentligheden som andet end brok. 
Men der ligger en massiv kritik og massive 

frustrationer blandt lærere ude på skolerne. 
Det er helt vildt. Jeg har aldrig nogensinde 
været ude for noget lignende. Rigtig mange 
lærere er fladmaste og frustrerede. Og der er 
mange, som er bange for at sige noget«, siger 
Erik Schmidt. For ham handler det om retten 
til uenighed og muligheden for at virke som 
lærer.

»Det dur ikke, fordi kvaliteten bliver la-
vere. Dybest set handler det om pædagogik 
– kan man komme til at udføre sit arbejde 
ordentligt? Efterhånden skal man bruge nogle 
bestemte ord, og der er en bestemt logik, der 
egentlig er økonomisk og teknisk begrundet, 
som vinder frem. Det underminerer pædago-
gikken«, siger Erik Schmidt.

Susanne Crawley Larsen, der er radikal 
rådmand for børne- og ungeforvaltningen i 
Odense, har ingen kommentarer til sagen, der 
altså vil køre som en tjenstlig undersøgelse. 
Næste trin bliver, at der bliver udpeget en 
undersøgelsesdommer. Dommeren skal både 
være udspørger og afsige dom i sagen. Der er 
ikke offentlig adgang til selve undersøgelsen. 
esc@dlf.org

Rigtig mange lærere 
er fladmaste og  
frustrerede. Og der  
er mange, som er 
bange for at sige  
noget.
Erik Schmidt
Lærer og nu redaktør 
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SIDE 16

Antorini om inklusion

Pengene skal ikke følge eleverne krone  

for krone, siger Christine Antorini efter 

kritik i ministeriets rapport.

Side 6

kl undskylder ikke

Lockout er en del af den danske 

model, mener KL’s chefforhandler 

Michael Ziegler.

Side 13

Jelveds lærerliv
Marianne Jelved fortæller om den gode 

skole, om dannelse og demokrati. Læs 

om flere lærere,  der har gjort en forskel.

Side 32

»Negative holdninger«

S i d e  2 0

R A P P O R T e R e T

På Agedrup Skole har lærer Erik Schmidt fået en  

tjenstlig advarsel fra Odense Kommune efter sin kritik  

på interne møder. »Chokerende for lærerkollegiet  

med en fyringstrussel på det grundlag«.

KOmmune gAv LæReR AdvARSeL:

141961 p01_FS1214_Forside.indd   1

16/06/14   16.44

Folkeskolen nummer 12/2014, hvor vi 
fortalte om baggrunden for den kon-
troversielle sag med tjenstlig samtale, 
Erik Schmidts opsigelse og så en ad-
varsel – i nævnte rækkefølge.

U-WEB.DK
Danidas website for 
8.–10. klasse om u-lande 
og udviklingssamarbejde

• Spørgsmål og svar om Dan-
marks udviklings samarbejde

• Temaer, cases og nyheder 
 fra u-lande
• Landefakta og tal
• Kort og billedgalleri
• Ideer til projektopgaven
• Undervisningsforløb og lærer-

vejledning
• Links til andre relevante 

 websites

Hvis klassen arbejder med over-
ordnede emner som demokrati, 
globalisering, klima og miljø, 
konflikter, menneske rettigheder, 
rig og fattig, sort og hvid, 
 uddannelse, udvikling, ungdom 
og  meget mere…

... så kig på u-web.dk

Ny annonce.indd   1 27/09/14   01.25
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Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i januar legater 
á kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2014

Motiveret ansøgning bilagt nød-
vendig dokumentation sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

rs@kielberg.com

Læs mere på 
www.odenselaererforening.dk

Der bor ca. 50.000 danskere syd for den 
dansk/tyske grænse. De har ikke glemt 

Danmark, men har vi glemt dem?

NYT UNDERVISNINGSMATERIALE, 
DOKUMENTARFILM OG 

INTERAKTIVT SPIL.

SE MERE PÅ www.mindretallet.dk

DE GLEMTE
DANSKERE
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Mette With Hagensen, leder af Skole og Foræl-
dre, opfordrer lærerne til at bruge deres sko-
lebestyrelser for at få sat fokus på problemer 
med reform og arbejdstid. Bestyrelsen er for 
alle – også medarbejderne, siger hun.

Mette With Hagensen var sidst i september 
på besøg i hovedstyrelsen i Danmarks Lærer-
forening. Hun havde et klart budskab med: 
»Lad os samarbejde om alt, vi kan blive enige 
om. Det er jo børnene, der er i centrum for 
både lærere og forældre«, sagde hun.

Formanden for Skole og Forældre kunne 
genkende meget af det, hun hørte i DLF’s 

hovedstyrelse. Hun har selv været tillidsre-
præsentant på et gymnasium og kæmpet for 
kollegernes arbejdsforhold.

»Det vigtige er, at lærerne skal huske, at 
skolebestyrelsen også er deres bestyrelse. Det 
er ikke kun forældrenes, det er en bestyrelse 
for hele skolen. Lærerne har deres egne repræ-
sentanter i bestyrelsen. Og her diskuterer man 
en række ting, som er vigtige ude på skolen. 
Bestyrelsen har tilsyn med skolen og skal også 
godkende budgetterne. Så brug os«, siger hun.

Hvilken skole vil vi have?
Nogle af de områder, hvor lærerne kunne 
bidrage mere, handler om at få sat fokus på 
for eksempel test i skolen, og hvad de skal 
bruges til. Bestyrelserne skal også kunne løfte 

Forældreformand: Tal med  skolebestyrelserne
Nyt fra hovedstyrelsen: Lærerne skal huske, at skolebestyrelsen 
også er deres - ikke kun forældrenes, lød budskabet fra formanden for 
Skole og Forældre, Mette With Hagensen, til DLF’s hovestyrelse.

TeksT og foTo HaNNe Birgitte JørgeNseN

Stort tema i næSte nummer:

Lærer i en ny reformvirkeLighed

Dårlig samvittighed
»Når den dårlige samvittighed nager, har jeg valgt at stå fast på, 
at det er de her arbejdstider, der er mine vilkår«, siger Helle Brei-
lev, der er lærer på Fladsåskolen i Næstved. Folkeskolen følger 
hende og lærer Susanne Andersen gennem det første år med ny 
arbejdstidslov og reform. 

Læs tema om undersøgelse af reformens virkninger og repor-
tager fra de to læreres skolehverdag i næste nummer af Folke-
skolen. Her bringer vi to udsagn fra to lærere i undersøgelsen:

fo
to

: H
an

ne
 l

oo
p
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Røde Kors tilbyder socialt udsatte børne familier en uges 
højskoleophold med fokus på samvær i familien. Vi søger nu 
fire ledere, der tilsammen vil være ansvarlige for to camps i 
2015 – én i Jylland og én på Sjælland, datoerne fastlægges i 
samarbejde med dig.

Familiecamps er en uge med leg og læring for hele familien, 
hvor der er fokus på at få ny inspiration til forældreskabet og 
konflikthåndtering i familien. Det er Røde Kors’ målsætning at 
give forældrene værktøjer til at skabe ønskede forandringer 
og bedre trivsel i deres liv. 

Som frivillig leder af en familiecamp skal du sammen med 
din makker rekruttere og lede en gruppe på 10-20 frivillige. 
Du planlægger de frivilliges uddannelse og definerer ram-
merne omkring familiecampen – fra den første dialog med 
familierne til afholdelse af familiecampen og opfølgning med 
familier og frivillige. Der afholdes i 2014 fire familiecamps og 
udarbejdes en grundig evaluering, så du får et godt mate-
riale at arbejde ud fra i 2015. 

Vi søger erfarne leder, som brænder for at give trængte 
børnefamilier værktøjer, der kan bringe dem videre i deres liv. 
Du har et indgående kendskab til socialt udsatte og sårbare 
– og har visioner for, hvad der kan hjælpe forældre og børn 
til at skabe den ønskede form for forandring. Det er et stort 
plus, hvis du har erfaring med frivilligt arbejde. Desuden kan 
du afsætte ca. 10 timer ugentligt i 2015.

Om Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisa-
tion. Flere end 97 millioner frivillige og medlemmer i 187 
lande udgør kernen i Røde Kors. Røde Kors har gennem sin 
150 år gamle historie bygget på den samme idé: Vi hjælper 
mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller 
religion. Vi er en neutral og upolitisk organisation, men vi har 
holdninger og taler de sårbares sag. Fundamentet for vores 
indsats er medmenneskelighed og frivillighed.

Ansøgning

Send din ansøgning samt CV til projektleder Anne Sofie 
Aabyen senest mandag den 3. november. Der gennemføres 
samtaler umiddelbart efter. Røde Kors dækker dine trans-
portomkostninger til samtalen. Spørgsmål kan rettes til Anne 
Sofie Aabyen på anped@rodekors.dk eller tlf. 4055 8588.

RØDE KORS SØGER 
FRIVILLIGE LEDERE 
TIL FAMILIECAMPS
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Lærerne skal ifølge Mette 
With Hagensen blive 
bedre til at bruge skolebe-
styrelserne.

Forældreformand: Tal med  skolebestyrelserne
blikket fra hverdagens problemer og gå ind i 
debatten om, hvilken skole de ønsker.

»Nogle gange er bestyrelserne bare så op-
taget af de daglige opgaver, at de glemmer at 
tage den diskussion. Men her kunne lærerne 
godt skubbe på for at få sat det på dagsorde-
nen og taget debatten om, hvilken skole vi 
gerne vil have«, siger Mette With Hagensen.

Man må godt orientere
Hun opfordrer også lærerne til, hvis det er 
muligt, at invitere hele skolebestyrelsen ud til 
for eksempel et team, som arbejder med for-
ældresamarbejde, »åben skole« eller lektiecafe 
– områder, hvor forældrene er involveret.

»Jeg ved, det kan være svært på grund 
af tiden, men som lærerteam må man altså 
godt orientere skolebestyrelsen om, hvad der 
sker«, siger Mette With Hagensen.

DLF’s hovedstyrelse og Skole og Forældre 
vil nu se på flere konkrete emner for samar-
bejdet. 
hjo@dlf.org

»Vi gør det fandeme ikke«
»Jeg er den, der på skolen har råbt højest om, at VI gør det fande-me ikke! – arbejder derhjemme, vi arbejder efter reglerne. Hvis de vil have det sådan, så får de det sådan. Nu er jeg måske den stør-ste skruebrækker på skolen og har stort set lektier med hjem hver dag, men holder det hemmeligt for både kollegaer og familie«.

Lærer i ny undersøgelse af folkeskolereformens  virkninger på lærernes arbejdsliv

»Jeg er en simpel lønslave«

»Som lærer fik man mange, skøre indfald i løbet af en 

dag, aften, weekender, på shopping med videre. Men nu 

er der gået fire uger, og jeg er en simpel lønslave, der ikke 

skænker mit ’lønarbejde’ en tanke, når jeg har fri. Det 

her er blevet et simpelt job, der hverken inspirerer eller 

udfordrer mig mere. Jeg har dybt, fuldt og inderligt tabt 

enhver inspiration og ’drive’ i forhold til den opgave, jeg 

har bestridt de sidste 15 år«.
Lærer i ny undersøgelse af folkeskolereformens  

virkninger på lærernes arbejdsliv

Læs 
 næSte nummer  
af foLkeSkoLen,  

der udkommer  
23. oktober
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Der er 528 eller 14 procent færre skoleledere 
i dag, end der var i 2010. Det viser tal fra 
kommunernes og Regionernes løndatakon-
tor. Med de tal i baghånden kritiserer Claus 
Hjortdal nu, at mange kommuner vil spare 
yderligere på ledelsen af skolerne.

»Vi synes, vi har taget den besparelse. når 
det allerede nu er svært for lederne at nå de-
res arbejdsopgaver, vil det blive endnu svære-
re, hvis der bliver sparet yderligere«, siger han 
og forklarer, hvorfor kritikken kommer nu, når 
skolelederforeningen hele tiden har forsvaret 
reformen og sagt, at lederne godt kunne løfte 
opgaven med at implementere den. 

»kritikken kommer nu af to grunde. Vi er 
kommet i gang med den nye virkelighed, og 
der begynder vi at se, at nogle ting i refor-
men giver udfordringer. Måske er det start-
vanskeligheder, det ved jeg ikke, men vores 
medlemmer melder tilbage, at der ikke er tid 

til at nå det, der forventes af os ledere. Vi 
kan konstatere, at det er svært at nå rundt 
lige nu«.

»Men det, der slog hovedet på sømmet, 
var et formandsmøde, hvor to ud af tre lokal-
formænd sagde, at de forventer besparelser 
på skoleområdet – også på ledelsen«, siger 
Claus Hjortdal.

»kommunerne er ved at budgetplan-
lægge, og der er man helt kolde over for at se 
på, hvad der understøtter elevernes læring«, 
siger han. og forventer, at det vil gå ud over 
tiden til samarbejde med lærerne.

»kulturforandringen i skolen kan kun lade 
sig gøre, hvis man arbejder tæt sammen med 
medarbejderne og tæt på undervisningen. 
Jo mindre vi kan komme tæt på, jo større er 
risikoen for, at det ikke lykkes at skabe den 
forandring«, siger han.   
abr@dlf.org

Tirsdag 30. september 2014 kl. 15.00

Højere løn på vej til  
svenske lærere

Mandag 29. september 2014 kl. 10.51

socialdemokraterne og Miljöpartiet, som siden valget i sverige den 14. sep-
tember har arbejdet på at danne regering, er nu enige om en række initiativer 
på skoleområdet, som har været et af valgkampens hotteste emner. Blandt 
andet er der udsigt til lønstigninger til lærerne og obligatorisk ungdomsuddan-
nelse. Partierne lover de svenske lærere flere kolleger, så lærerne får mere tid.

Torsdag 25. september 2014 kl. 06.00

Danske uddannelsesordførere 
ryster ikke på hånden efter 
norsk lektiecaféfiasko
selvom norge har gjort sine lektiecafeer frivillige efter 
dårlige erfaringer med en ordning meget lig den danske, 
fastholder de danske uddannelsespolitikere den danske 
ordning.

Det kommer til at tage endnu længere tid, hvis kom-
munerne sparer flere af lederne væk, mener Claus 
Hjortdal.

svenske læreres løn 
halter bagud, fremgik 
det af folkeskolen nr. 
16 i september.

To ud af tre lokalformænd i Skolelederforeningen siger, at der  
i deres kommune lægges op til at spare på ledelsen af skolen.  
De planer kritiserer skoleledernes formand, Claus Hjortdal, som 
mener, at lederne allerede løber for stærkt.

skolelederformand:  
Kommuner  
svigter eleverne 

xxxxxxxxxxxx

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Side xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

SIDE 16

n
r

.  1
6

 /
 2

5
.  s

e
p

t
e

m
b

e
r

 2
0

1
4

 /
 f

o
l

k
e

s
k

o
l

e
n

. d
k

16

2012
2000 2003 2006 2009

landet, der på 20 år med reformer er  

raslet ned i pisa. det samme er de svenske  

læreres løn og status.
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jeg sagde op
Erik Schmidt  skriver om sit farvel til 

skolen og om optimisme i en svær tid.
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Når far drikker
Gitte Kragh hjalp en elev videre 
ved at skrive dagbog med hende.  
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Kommunaldirektør: Loyale medarbejdere er også kritiske 
loyalitet over for arbejdspladsen er at ville det bedste for arbejdspladsen. Det opnår 
man bedst gennem åbenhed og dialog, siger skives kommunaldirektør, Per Mathiasen.

Fredag 19. september 2014 kl. 14.28

41 kommuner vil  
spare på lærernes  
forberedelsestid

40 ud af 97 kommuner lægger op 
til generelle besparelser på skolen, 
viser en undersøgelse fra Danmarks 
lærerforening. 41 kommuner har 
planer om at spare på lærernes tid 
til forberedelse og efterbehandling 
af undervisningen.

»Det er direkte besparelser, som 
rammer både de elever, som har 
særlige behov, og alle andre elever. 
og uanset hvordan man vender og 
drejer det her, så har folkeskolen 
igennem mange år været udsat 
for store besparelser«, lyder det 
fra formand for Dlf Anders Bondo 
Christensen.

Fredag 26. september 2014 kl. 14.13 

Enhedslisten:  
Kommuner skal tage  
ansvar for indeklima

 
Hver tredje skole har dårligt 
indeklima. Det får nu enhedsli-
sten til at stille et beslutnings-

forslag om, at kommunerne skal sikre bedre arbejds- og 
undervisningsmiljøer.

Rapporter fra Arbejdstilsynet viser, at mere end hver 
tredje skole har problemer med indeklimaet, i en ud-
strækning der gør, at der skal handles på det. 

»At hver tredje skole har problemer med indeklimaet, 
er endnu et eksempel på, at vi har brug for en lovgivning, 
der rent faktisk stiller krav til skolerne og ikke bare kom-
mer med anbefalinger«, lyder det fra Rosa lund, uddan-
nelsesordfører for enhedslisten. 

Onsdag 17. september 2014 kl. 14.35

Stressramte lærere  
kimer DLF ned

siden sommerferien har den psy-
kiske rådgivning i Danmarks læ-
rerforening haft 145 stressramte 
lærere i telefonen. Antallet af 
lærere, der søger hjælp, er steget 
støt de senere år. Det er endnu 
for tidligt at sige, hvor mange læ-
rere der har sygemeldt sig som en 
direkte konsekvens af de nye ar-
bejdsforhold. 

»På nuværende tidspunkt kan vi 
ikke sige noget rent statistisk. Dog 
kan vi allerede nu se en tendens«, 
fortæller Per sand Pedersen, der 
er formand for organisations- og 
arbejdsmiljøudvalget i Danmarks 
lærerforening.

 
nyheder på:

  

Onsdag 1. oktober 2014 kl. 06.39

Ifølge lærerstuderendes landskreds er det 
»løndumping«, når studerende overtager hele 
eller dele af en skole fra lærere, der er på kursus 
– det, der kaldes skoleovertagelse.

Der er ingen penge i regeringens efteruddan-
nelsesmilliard til at vikardække undervisningen 
for de lærere, der er på kursus. Danmark lærer-
forening frygter derfor, at i forvejen pressede læ-
rere ender med at skulle dække undervisningen 
for kolleger, der er på efteruddannelse. Men de 
lærerstuderende tager en del af den tørn, når der 
er skoleovertagelse på skemaet.

»Mange lærere efteruddannes nu på grund af 
milliarden, og så er der nye krav om praksiskob-
ling i vores uddannelse, men skolerne får ingen 
penge til at udføre det. Derfor ser vi flere pro-

jekter a la skoleovertagelse«, siger Bob Bohlbro, 
formand for lærerstuderendes landskreds. 
sbj@dlf.org

De lærerstuderende oplever i stigende omfang, at de bliver 
brugt som gratis arbejdskraft.

Mest læste:
 
•   Tusinder »liker« inklusions-

forskers kritik af lov 409  
på facebook 

•   stressramte lærere kimer 
Dlf ned

•   leder og lærere: Tilstede-
værelse spænder ben for  
lærerarbejdet

Mest kommenterede:

•   sverige: landet, der ødelag-
de folkeskolen på 20 år

•   14 procent færre skoleledere 
siden 2010

•   eva: Test skal måle  
progression

lærerstuderende:  
Vi udnyttes som gratis  
arbejdskraft

Ar
kiv

fo
to

Fik du  
læst: 
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Som lockoutet lærer og tillidsrepræsentant gik  
René Aistrup i foråret 2013 forrest, når medierne opsøgte 
den kritiske lærerrøst. I dag stryger han sin skjorte hver 
anden dag og tager på arbejde i Københavns Kommune, 

mens nogle af hans lærerkollegaer rynker bryn.    
T e k s T :  L i s e  F r a n k  /  F o T o :  P e T e r  H e L L e s  e r i k s e n

René er en sjov lærer, for-
tæller Zainab fra 3.u, der 
har haft ham til dansk og 
som klasselærer siden 1. 
klasse. Hun har godt hørt 
om hans nye arbejde. »Det 
er inde på et kontor i byen, 
hvor der skal skrives me-
get«, siger hun. 

 D e m o n s t r a n t  o g  e m b e D s m a n D 
 i  é n  p e r s o n  

portrætteret
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 D e m o n s t r a n t  o g  e m b e D s m a n D 
 r ené Aistrup blev tændt under lock-

outen. Som tillidsrepræsentant på 
Skolen ved Sundet på Amager trådte 
han beredvilligt ind foran ethvert 

kamera, stillede op til syv regeringskritiske 
radiointerview og nød tidspunktet, da han 
som lockoutet lærer lod sig interviewe foran 
skolens østlige indgang, mens finansminister 
Bjarne Corydon, hvis børn går på skolen, blev 
stillet spørgsmål på den modsatte side. René 
Aistrup inviterede sig selv til møde hos KL’s 
chefforhandler, Michael Ziegler, og forfattede 
seks siders spørgsmål om reformens indhold 

til hver enkelt af Folketingets uddannelsesord-
førere. Flere af dem mødtes han også med for 
at fremlægge sine bud på god undervisning.     

»Men så pludselig var lockouten over-
stået«, siger René Aistrup, der klædt i hvid 
skjorte er ved at få taget sit portrætbillede af 
Folkeskolens fotograf. Hans velvillighed til at 
tale lærernes sag i medierne har ikke ændret 
sig siden lockouten. Det har til gengæld de 
omgivelser, han optræder i. René Aistrup er 
nemlig ikke længere lærer på fuld tid, men 
har siden januar haft to ugentlige arbejdsdage 
i Københavns Kommunes børne- og ungefor-

»Jeg må indrømme, at det 
kom lidt bag på mig, at han 
rykkede sine kager ind i 
forvaltningen. Jeg havde 
snarere set ham i Danmarks 
Lærerforening«. 
 
Brian Christensen
Lærer på Skolen ved Sundet 
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valtning. Her deltager den tidligere lærerde-
monstrant nu i arbejdet med reformimple-
mentering og resursefordeling, årsplansska-
beloner og elevplansværktøjer. 

Så hvad skete der med den rødglødende 
tillidsrepræsentant? Og hvordan forklarer 
René Aistrup selv sin nye dobbeltrolle?    

skeptiske lærerkollegaer
En lærerkollega på Skolen ved Sundet spurgte 
for nylig René Aistrup, om han var sikker 
på, at kommunen ikke bare havde skyndt 
sig at ansætte ham for på den måde at lukke 
munden på en af dem, der råbte højest under 
lockouten. Men det mener René Aistrup 
bestemt ikke er tilfældet. Han opsøgte selv ar-
bejdet i kommunen, da han i forbindelse med 
sit ledertalentforløb blev gjort opmærksom 
på en stilling som specialkonsulent i børne- 
og ungeforvaltningen.

»Jeg tænkte i første omgang, at det kunne 
være en træningsøvelse i at søge job«, fortæl-
ler René Aistrup, der ringede direkte til kon-
torchef Camilla Niebuhr om stillingen. 

Han griner lidt af sit eget overmod: »Det var 
en stilling, jeg slet ikke var formelt kvalificeret 
til«, siger han. Af samme grund havde han ikke 
regnet med at blive kaldt til samtale, og mens 
han sad der, fik han sved på panden. »Tanken 
om 37 timer på et kontor var lidt overvælden-
de. Det tror jeg, jeg kunne gå kold på«, indrøm-
mer han. Men samtidig var der noget i ham, 
der ikke ville give slip på muligheden for at 
blande sig i forvaltningens beslutninger, og der-
for holdt han sig ikke tilbage under samtalen. 

Kontorchef i afdelingen for pædagogisk 
faglighed Camilla Niebuhr var ikke i tvivl om, 
at hun kunne bruge René, selvom han ikke 
passede på den opslåede stilling, hvor erfa-
ring med politikerbetjening og sagsbehand-
ling var påkrævet.

»»Jeg ville have René, fordi han havde 
åbenlyse faglige kvalifikationer og interesse i 
alt det nye med reformen. Han var samtidig 
en mulighed for at få praksis med på en mere 
kvalificeret måde, end hvis man bare ringer 
ud til en lærer. Så jeg fandt nogle ekstra mid-
ler«, fortæller Camilla Niebuhr. Hun ansatte 
en anden i stillingen som specialkonsulent, 
men fik oprettet en ny stilling til René, hvis 
rebelske sider hun oplever som udtryk for et 
levende engagement i lærerfaget.

René Aistrup er dog langtfra den eneste 
i forvaltningen, som er læreruddannet, men 
for de andre medarbejderes vedkommende 
er det måske ti eller 15 år siden, at de arbejde-
de i skolen, fortæller Camilla Niebuhr: »René 
kommer med den dugfriske betragtning på 
tingene«, siger hun. 

René Aistrup understreger, at han ikke 
anser kommunen for fjendens lejr. Det gjorde 
han heller ikke under lockouten: 

»For mig har det hele tiden handlet om fol-
keskolen og lærernes sag. Og det er også den, 
jeg kæmper inde i forvaltningen nu«, siger han.   

Gårdvagten
I tifrikvarteret mandag morgen er René 
Aistrup gårdvagt på Skolen ved Sundet. Hen 
over en mørkeblå bomuldssweater med hætte 
trækker han den neongule trafikvest, der 
lader eleverne spotte en gårdvagt på lang 
afstand, og ude på boldbanen stimler piger og 
drenge fra 3.u sammen om ham. Flere omfav-
ner ham, og én tager ligefrem tilløb, hopper 
op og slår benene om livet på sin 38-årige 
klasselærer. 

At elevernes knus skulle være spil for ka-
meraet, mener René Aistrup ikke. Han fortæl-
ler, hvordan klassen havde samme forhold til 
deres mandlige børnehaveklasseleder. 

»Selvom ingen af os er sådan nogle kram-
mefyre, så er der alligevel blevet skabt en 
eller anden kultur, hvor det er tilladt og na-
turligt. Og det er fedt. Hvis der er noget, jeg 
ikke får inde i forvaltningen, så er det alle de 
her knus«, griner han.   

Til gengæld er hans fordomme om ar-
bejdskulturen i en kommunal forvaltning 
efterhånden blevet gjort til skamme. Forvalt-
ningen består ikke af jakkesætsklædte djøf’ere 
uden forbindelse til virkeligheden ude på 
skolerne. Der er et miks af faglige baggrunde 
og altid en meget usnobbet tone. 

»Folk er utroligt lydhøre og meget kompe-
tente«, vurderer René Aistrup. Men én ting 
kan indimellem frustrere ham: 

»Projekterne i forvaltningen kører ved si-
den af hinanden. Der kan være flere projekter 
om det samme, for eksempel to projekter om 
elevplaner. Det giver måske mening i forvalt-
ningen, men på skolen er elevplanen jo elev-
planen. Derfor kan det være smart, at den 

Født 25. august som en 
af to enæggede tvillinge-
brødre. Broderen er også 
lærer og arbejder i dag på 
Søndersøskolen i Furesø 
Kommune. 

Uddannet lærer fra  
Københavns Dag- og  
Aftenseminarium.

Ansat som lærer på Skolen 
ved Sundet.  

r e n é  a i s t r u p   L æ r e r e n   o g  k o n s u L e n t e n

»Vi kan ikke have en  
tillidsrepræsentant, der  
aldrig er her, og så er det for 
mig to meget modstridende  
poster, forvaltnings- 
arbejdet og  tillidsposten«.
Malene Brandt
Lærer på Skolen ved Sundet 

1976 20022002

portrætteret
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René Aistrup taler selv højt og tydeligt til eleverne i 8.v. Er der nogen, der 
mumler et spørgsmål, lægger han hånden bag øret: »Hvad?« spørger han 
så demonstrativt.  

»Skulle man vælge et smart tidspunkt at have to job på, skulle det ikke være 
nu. Og det skulle ikke være på skoleområdet. Vi lærere kan klage over, at vi 
må spise frokost med eleverne. Men der er også mange i forvaltningen, der 
spiser foran computerne. Der er travlt over hele linjen«, siger René Aistrup.

r e n é  a i s t r u p   L æ r e r e n   o g  k o n s u L e n t e n

ene konsulent får snakket med den anden«, 
siger han.     

»Jeg er i forvaltningen på grund af lock-
outen. Nu er det min faglige kamp at få gjort 
opmærksom på, at lærere ikke er sådan nogle 
tilbageskuende ronkedorer, der ikke vil udvik-
le deres praksis. For det er simpelthen noget 
sludder«, siger René Aistrup og fortsætter: 

»Lærerne vil gerne udviklingen, men når 
man i forvaltningen diskuterer det profes-
sionelle teamsamarbejde, så bliver jeg nødt til 
at sige ja, det vil vi enormt gerne, men det er 
svært, når der reelt kun er fem minutter ind 
mellem to lektioner, og på Skolen ved Sundet 
har vi ikke ét eneste mødelokale«.  

Det gør han opmærksom på i forvaltnin-
gen ved enhver lejlighed. 

skemaentusiasten 
René Aistrups leder på Skolen ved Sundet, 
Niels Hannibal, er glad for, at René satte 
foden i døren og skabte sig en stilling i for-
valtningen. 

»Det var en alletiders mulighed for ham og 
en måde at bygge videre på de ledelseskur-
ser, han er i gang med. Derinde får han blik 
for forudsætningerne for skolens virke, og 
hvordan man gør på andre skoler«, siger Niels 
Hannibal. 

René Aistrups kollega og gode ven Brian 
Christensen er imidlertid mere skeptisk over 
for René Aistrups nye jobsituation.  

»Jeg må indrømme, at det kom lidt bag på 
mig, at han rykkede sine kager ind i forvalt-
ningen. Jeg havde snarere set ham i Danmarks 
Lærerforening«, siger Brian Christensen, der 
ofte diskuterer målstyret læring og doku-
mentation med René Aistrup. På de områder 
bliver de aldrig helt enige. 

»René er glad for og er måske blevet end-
nu gladere for skemaer og skabeloner, siden 

Tillidsrepræsentant på 
Skolen ved Sundet.

Flyttede til Tølløse med 
familien, blandt andet for 
at vinde sig mere tid at 
forberede undervisning i 
i toget.

Fællestillidsrepræsentant 
for distrikt Amager. 

April: Lockoutet lærer  
med en række medie- 
optrædener.  

September: Begyndte  
lederrekrutteringsforløb.

Kombinationsansat i  
børne- og ungeforvalt-
ningen og på Skolen ved 
Sundet i Københavns 
Kommune.

2008 2010 2012 2013 2013 2014
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i t - k y n D i g
Anna Barbara Bach, tidligere  

lærer, nu konsulent i afdelingen 
for pædagogisk it. Hun er ikke 
udelt begejstret for ideen om  

ét elevplansværktøj  
til alle skoler. 

e t  v æ r k t ø j  t i L  a L L e
Papirerne på bordet beskriver 

fordele og ulemper ved at indføre 
et fælles elevplansværktøj på 

alle byens skoler. Udkastet  
diskuteres grundigt.

m i n i s t e r i e e r f a r i n g
Asger Hermansen har arbejdet 
som lærer i ni år. Fra 2000 har 

han været ansat i Undervis-
ningsministeriet. Fra i år er han 

ansat i kommunen. 

16 /  F O L K E S K O L E n  /  1 7  /  2 0 1 4

FOTO PeTer HeLLes / TEKST Lise Frank

rené oG de andre eMBedMænd
»Vi er alle sammen sat på samme opgave. Vi skal alle leve med lov 409 
og reformen, og på den måde er alle embedsmænd. nogle er bare tættere 
på eleverne end andre«, siger René Aistrup. Tirsdag 10.15 har han møde 
i forvaltningen. Der skal blandt andet forfattes et beslutningsforslag om 
et eventuelt fælles elevplansværktøj for alle skoler i Københavns Kommune.

portrætteret
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n ø g L e m e D a r b e j D e r
Dørene på alle etager i  

forvaltningen smækker bag én, 
så de ansatte går ingen steder 
uden deres nøgler. Her ligger 

nina Raaschous. 

s t a t s k u n D s k a b e r
Chefkonsulent Sanne Sepstrup 
er uddannet cand.polit. og glad 
for at kunne sparre med René 

Aistrup om konkrete for- 
hindringer på skolerne.

L e D e r b a g g r u n D 
nina Raaschou har fem års erfa-
ring som skoleleder. Forskellige 
skoler har brug for forskellige  

elevplansværktøjer,  
vurderer hun. 

e n  k r i t i s k  r ø s t
René Aistrup vil gerne vide, om 
nogen andre end forældrene og 

eleverne stiller lærerne  
til regnskab for elevplanerne. 

Lederne for eksempel? 
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»For mig har det hele tiden handlet om  
folkeskolen og lærernes sag. Og det er også den,  

jeg  kæmper inde i forvaltningen nu«.  
rené aistrup

han begyndte i forvaltningen. Og det bliver 
jeg aldrig den store fan af. I min verden er det 
for eksempel et enormt arbejde at sidde og 
udfylde den årsplansskabelon med lærings-
mål, han har været med til at udarbejde inde 
i forvaltningen. Et enormt arbejde, som ikke 
giver særlig meget igen«, siger Brian Chri-
stensen, der ligesom René har været lærer på 
Skolen ved Sundet i 12 år.   

René Aistrup tager sig imidlertid ikke af de 
kollegaer, der har set et modsætningsforhold 
imellem hans lærervirke og arbejdet i for-
valtningen: »Jeg synes, jeg hurtigt kan over-
bevise dem om, at det giver mening at yde 
indflydelse på tingene derinde, hvor de bliver 
besluttet«, siger han. 

Lovkritikeren
Nok er René Aistrup stor tilhænger af at ar-
bejde systematisk og anvende dokumentation 
i sit arbejde, men han er og bliver kritiker af 
den nye arbejdstidslov:

»Hvad enten jeg er lærer, forvaltnings-
mand eller forælder, så mener jeg, at det er 
helt galt, at vi i Danmark mellem arbejds-
markedsparter ikke har en aftale, men en 
lov. Så bliver det pludselig et problem, at jeg 
skal til tandlægen klokken 14.30«, siger han 
og hæver stemmen: »At jeg skal bede om 
tilladelse til det er jo spild af tid. Det er jo 
oldnordisk«.

Før den fulde tilstedeværelse blev en rea-
litet på Skolen ved Sundet, lagde han en del 
arbejdstimer på togturen til og fra sit hjem i 
Tølløse. 

»Førhen nåede jeg elevernes månedsopga-
ver på to ture ud og tre ture hjem. Jeg havde 
lavet en skabelon med dobbelt linjeafstand, 
som de afleverede opgaven i, så jeg kunne 
skrive kommentarer ind, og de vidste altid, 
hvornår de fik opgaven tilbage. Nemlig to en 
halv dag senere«.

I dag er det kun forvaltningsarbejde, René 
Aistrup kan forberede i toget. Men han regner 
nu med, at den fulde tilstedeværelse på sko-
lerne efterhånden vil blive blødt op: 

»Jeg tror, lederne, lærerne og kommunen 
finder en mere fleksibel måde at gøre det på, 
for kommunerne ønskede ikke fuld tilstede-
værelse. De ønskede bare, at lærerne skulle 
undervise mere«, siger han. 

I Københavns Lærerforening er formand 
Jan Trojaborg glad for at have en tidligere til-
lidsrepræsentant gående inde i forvaltningen. 
Trojaborg taler om et positivt holdningsskift i 

forvaltningen og gensidig glæde. Hvis det stod 
til formanden, blev flere almindelige lærere 
deltidsansat i kommunen. 

»Det ville være glimrende med flere af Re-
nés slags i forvaltningen«, siger Jan Trojaborg. 

Geografigangsteren  
7.u og 8.v har begge René Aistrup til geografi. 
Det vigtige og fede fag, prædiker han over for 
eleverne, der indtil videre har købt hans selv-
opfundne håndtegn for faget: »Geography 4 
life«. Når René passerer eleverne på gangene, 
former de først hånden som et G, strækker 
fire fingre og ender med at efterligne et L’s 
facon. »G for life«, siger de så, og René kvit-
terer. 

»Jeg har dem kun få timer, så for at få 
skabt en relation til dem har jeg indført den 
her hilsen«, fortæller René Aistrup. Han kal-
der håndtegnet for et »mentalt brohoved«. 
Et brohoved er et befæstet militært område, 
som beskytter den ene ende af en bro nær-
mest fjenden. Herfra kan styrkerne langsomt 
rykke nærmere og indtage mere land. På 
samme måde ser René Aistrup for sig, at han 
langsomt kan vinde mere og mere tillid og 
respekt hos geografieleverne.    

Gulvet i skolens ovale aula er udsmykket 
med et kort over Amager, Købehavn og de 
mellemliggende kanaler. Sammenholdt med 
et stort kompas i loftet bliver aulaen et oplagt 
sted at undervise i geografi, hvorfor René 
Aistrup ofte kommanderer eleverne ud af 
klasseværelset. 

Mens 7.u fordeler laminerede hydrotermfi-
gurer rundtom i aulaen, alt efter hvilken ver-
densdel nedbørsgraferne tilhører, appellerer 
René Aistrup til elevernes konkurrenceånd. 
»Kom nu. Som min svoger altid siger: Den 
dovne er den kloge. Han finder den nemme 

løsning: Det står på kortet, hvilket land der er 
tale om«.

To små drenge krydser forsigtigt aulaen 
med hver deres biblioteksbog under armen. 
René kender dem ikke, men henvender sig til 
dem. Han bakker deres bogvalg op og klapper 
dem anerkendende på hovedet. En erhvervs-
psykolog, han hørte på et kursus engang, 
gjorde meget ud af, hvor vigtigt det er, at man 
viser, at man ser hinanden. 

»Det har jeg taget til mig, og jeg gør noget 
ud af at kvittere alle, jeg møder, om det er 
her på skolen, på andre skoler eller inde i 
forvaltningen«. 

Forvaltningens fortrolige 
Typisk er René Aistrup på Skolen ved Sundet 
hele mandag, men indimellem er han nødt 
til at køre ind til et møde i forvaltningen. I 
dag er han indkaldt til møde i budget- og 
regnskabsafdelingen om en mulig ny model 
for resursefordelingen til skolerne. 

Hans kollega i afdelingen for pædagogisk 
faglighed Asger Hermansen ser mange fordele 
i at have René med til et møde som det. For 
hvordan er det nu for eksempel med resurse-
centeret? 

»Her vil René have nogle nyttige erfaringer 
fra en konkret skole, og samtidig har han sans 
for det generelle perspektiv«, siger Asger Her-
mansen, der er enig med kontorchef Camilla 
Niebuhr i, at forvaltningen ikke kunne erstat-
te René med en opringning til en lærer for på 
den måde at opnå praksisperspektivet:  

»Nej, René er på en anden måde vores 
fortrolige«, siger Asger Hermansen. På mødet 
i budget- og regnskabsafdelingen får René 
Aistrup da også lige så meget taletid som alle 
andre. Han slipper dog ikke for drillende be-
mærkninger a la:  

»Hov, René, der er altså ikke noget, der 
hedder at ’hente penge’. Heroppe hedder det 
at ’frigøre resurser’«, som en kollega, der er 
mere hjemmevant på etagen end René, afbry-
der ham.  

Men generelt føler René Aistrup sig nu 
godt hjemme i projekt- og mødekutymerne i 
børne- og ungeforvaltningen. Den tavsheds-
pligt, han ofte har, belaster ham heller ikke. 

»Geography 4 life«, siger René Aistrup og kaster sit selvop-
fundne håndtegn for faget til eleverne i 7.u. Han får et par 
stykker igen, mens klasseværelset skramler af stole, fordi 
alle er på vej ned i aulaen. 

»Det ville være glimrende 
med flere af Renés slags  
i  forvaltningen«.
Jan Trojaborg
Formand for Københavns Lærerforening

portrætteret
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»For mig har det hele tiden handlet om  
folkeskolen og lærernes sag. Og det er også den,  

jeg  kæmper inde i forvaltningen nu«.  
rené aistrup

»Det er klart, at der vil være noget, jeg ikke 
kan fortælle mine kollegaer på skolen, om for 
eksempel elevplansværktøjet, fordi planerne 
med det endnu ikke er færdige. Det kan lyde 
sådan lidt spejderagtigt, men jeg er loyal over 
for forvaltningen«, siger René Aistrup. 

elevernes mand 
Klokken 15.30 mandag er han tilbage på 
Skolen ved Sundet til lærermøde. De andre 
er gået i gang. Overskriften er bevægelse i 
undervisningen, og mødet løber frem til klok-
ken 18. Hans tidligere tillidsrepræsentantkol-
lega Malene Brandt har vænnet sig til, at René 
meget ofte er fraværende, hvad enten han er 
på kursus eller inde i forvaltningen. 

»Derfor kunne han heller ikke blive i til-
lidsafdelingen. Vi kan ikke have en tillidsre-
præsentant, der aldrig er her, og så er det for 
mig to meget modstridende poster, forvalt-
ningsarbejdet og tillidsposten. Jeg synes ikke, 
at René er så god til at holde tingene adskilt«, 
siger hun. Derfor er det også blevet sjæld-
nere, at hun inddrager René i noget, der har 
med det fagpolitiske arbejde at gøre: 

»Vi har kørt parløb i en del år, og i for-
året kunne jeg ikke undvære ham. Han sid-
der jo med en masse viden, som man ikke 
bare kan pille ud af ham. Men fra august 
har jeg ikke villet bruge ham så meget«, 
siger Malene Brandt. Som lærer bakker hun 
imidlertid stadig fuldt op om René. »René 

er vanvittig god sammen med de børn«, 
afgør hun.

For René Aistrup selv handlede hans 
afgang som tillidsrepræsentant ikke om mod-
stridende poster:

 »Jeg er stoppet, fordi det blev for stor en 
opgave oven i det andet. Jeg har ikke oplevet 
værdimæssige clash, mens jeg bar begge ka-
sketter i foråret. Men det kan da godt være, 
at de clash kunne komme. Men jeg tog ikke 
arbejde i forvaltningen for at blive forvalt-
ningsgjort, og jeg har ikke pludselig fået noget 
andet på hjerte. Jeg står for det samme som 
under lockouten. Jeg har ikke skiftet ham«, 
slutter René Aistrup.   
lif@dlf.org 
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Deltag i netdebatten 
på Folkeskolen.dk
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Tillid og tryghed  
– det burde være muligt

legaer og elever at få et acceptabelt udbytte af 
de store anstrengelser, der gøres.

Der slides og slæbes, men balancen mel-
lem resurser og opgaver eksisterer ikke, og 
alt for få steder gennemføres den nødvendige 
dialog om dette balanceforhold, og endnu 
færre steder tages konsekvensen af denne 
disharmoni.

Vi er nødt til at stå sammen og i fællesskab 
vedblive med at dokumentere misforholdet. 
Tilsyneladende er der mange steder kommet 
en bedre balance mellem arbejdsliv og fri-
tidsliv/familieliv, det er jo godt i sig selv, men 
tilfredsstillende bliver det aldrig, når der inde 
i det ene element er ubalance.

Det burde være muligt lokalt at få skabt 
bedre tillidsfuldhed og trygge rammer.

Forældre og idrætsforeninger udtrykker 
deres bekymringer. Den mistrivsel, der afspej-
les, bør der tages fat om. De ansvarlige må stå 
frem og stå ved deres fejlgreb. Det er aldrig 
en skam at vedgå sig sine fejl, men at kunne 
se virkningerne og undlade at gribe ind, det 
er nærmest utilstedeligt.

Sammen kan vi gøre en forskel. Tag mod 
vores fremstrakte hånd. Lyt til os, gå i dialog 
med os, og handl derefter.

Flyet skal rettes op, hvis ikke det skal gøre 
ubodelig skade. 

Et nyt folketingsår starter, vi har brug for 
beslutninger, der pålægger KL og kommuner-
ne at tage opgaven med folkeskolen alvorligt. 
Lad der nu ikke gå valgkamp i det hele. 

Mens lyden af kampklare F16-fly brummer på 
startbanen, udsultes den danske folkeskole 
dag for dag. Flere og flere lærere og ledere 
må bukke under og erkende, at det ikke er 
muligt for dem at fortsætte det job, de er ud-
dannet til og i øvrigt brænder for at arbejde 
med. 

Der skabes usikkerhed om egne kompe-
tencer, når den fornødne tid til at gennem-
føre den planlagte og forventede undervis-
ning ikke eksisterer. Arbejdstilsynet kræver 
tilstrækkelig instruktion og foreskriver, at et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø ikke alene er 
et akut spørgsmål, men også at arbejdet ikke 
på sigt udsætter medarbejderen for påvirk-
ninger, der indebærer risiko for og giver an-
ledning til at udvikle stress og udbrændthed. 
Kræv den instruktion.

Gør det muligt i tillidsfuldhed og trygge 
rammer at levere undervisningsvaren, men 
overalt i landet ser og hører vi om helt uri-
melige betingelser for at få »folkeskoleflyet« 
på vingerne. Intet brændstof og ingen luft – vi 
når aldrig målet.

En stresset hverdag præger alt for mange 
steder betingelserne for sammen med kol-

 En stresset hverdag præger alt  
for mange steder betingelserne for  
sammen med kollegaer og elever at  
få et acceptabelt udbytte af de store  
anstrengelser, der gøres.

}  Blog: Godnat til lærersamarbejdet

Niels Christian Sauer: 
»… Det står imidlertid allerede 
nu klart, at realiteten er den, at 
lærerne hver især lukker sig mere 
og mere omkring deres egen 
undervisning. Det er de pisket til, 
for det er dem som enkeltper-
soner, der står ansigt til ansigt 
med eleverne, når kvaliteten af 
undervisningen rasler ned, hvilket 
eleverne naturligvis reagerer me-
get negativt på. Lærerens indi-
viduelle forberedelse er og bliver 
det først fornødne, og den fælles 
forberedelse kan hverken træde 
i dens sted eller spare tid. Men 
selv om den kunne, ville den løbe 
ind i den uoverstigelige forhin-
dring, at lærerne rent praktisk har 
sværere end nogensinde ved at 
mødes. Den kendsgerning, at den 
udvidede undervisning er spredt 
ud over hele arbejdsdagen fra 
morgen til fyraften, betyder, at de 
undervisningsfrie timer, lærerne 
skulle bruge til samarbejde, kun 
undtagelsesvist vil være sam-
menfaldende …«.
Birgitte Baktoft: 
»Jeg tror, mange deler Niels Chri-
stian Sauers holdninger. Men jeg 
løber risikoen for at blive beskyldt 
for at være jubeloptimist. Er der 
ingen lærere i Danmark, der kan 
bruge teamsamarbejdet som en 
gevinst i forhold til at forberede og 
efterbehandle undervisning?«
Karina Beringer:  
»Af frygt for at sige alle andre lærere 
imod, så har jeg slet ikke den opfat-
telse, som Niels Christian Sauer 
har, jeg har aldrig forberedt mig så 
meget sammen med andre, som 
jeg gør nu, og det er rigtig givtigt. 
Jeg har også tid til individuel forbe-
redelse, og jeg har både et kursus, 
jeg forbereder mig til, en kommunal 
arbejdsgruppe, jeg forbereder mig 
til, undervisning i min 1. klasse og 
læsevejledning plus diverse møder. 
Jeg er rent faktisk bedre forberedt, 
end jeg nogensinde har været …«.

DLF mener
Af PEr SAND PEDErSEN  
forMAND for DLf’s 
orgANiSAtioNS- og  
ArbEJDSMiLJøuDvALg 
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Lotte Thomsen, lærer, Sporup

SvømmetaG mod reformland
Tilbage i 2009 beskrev jeg et billede af, 
hvordan jeg oplevede mit første år som lærer. 
I dag er mit spørgsmål, om dette billede er 
gældende for mange af de aktører, der har 
deres daglige gang i folkeskolens reform i dag, 
elever, lærere, pædagoger og ledere?

Her er billedet:
I skal forestille jer, at vi er oppe i en heli-

kopter, der flyver over det åbne hav. Udsprin-
geren har redningsvest på, sidder med et 
kompas i hånden og gør sig klar til at springe 
ned i det kolde og våde vand. Og så sker det. 
Nu er det op til udspringeren at finde ind til 
fastlandet og komme helskindet i land. Ud-

springeren får tørret vandet af øjnene, mens 
hun ser helikopteren forsvinde i det fjerne. 
Hun begynder at svømme, og hun svømmer 
og svømmer og gør sit bedste for at holde ho-
vedet oven vande. Samtidig forsøger hun, det 
bedste hun har lært, at orientere sig ud over 
det blå vand. Hun kommer til en lille øde ø, 
hvor hun kan tage et lille hvil, men hun ved, 
det er kortvarigt, for det er blot en ø og ikke 
fastlandet. Hun svømmer videre … 

Vi ved ikke, hvordan historien slutter. Jeg 
håber, at elever, pædagoger, lærere og ledere 
kommer helskindet til reformland. 

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 19 skal være  
redaktionen i hænde senest onsdag den 22. oktober klokken 9.00.

Deltag i netdebatten 
på Folkeskolen.dk

redbarnet.dk/megafonen/børnerettighedsdag/lærere

Meld jer til 

BØRNERETTIGHEDSDAGEN

Hip hurra! Børns rettigheder har 25 års fødselsdag!
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}  Har klasselæreren forladt 
klassen?

Katrine Nielsen:
»… til min søns forældremøde 
præsenterede læreren de faglige 
mål, og dernæst forklarede pæ-
dagogen lektiehjælp og under-
støttende undervisning ... Jeg er 
meget enig, hun er en dygtig og 
omsorgsfuld pædagog med øje 
for børnene og deres relationer, 
og det var kompetente forløb, hun 
skitserede. Alt imens sad læreren 
og lyttede … var det hensigten, at 
pædagogerne skulle overtage det 
sociale og personlige, så læreren 
kunne komme på besøg og do-
cere det faglige?«
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Find matematikken på værkstedet og under kørslen i gokart. Det er opgaven for  
udskolingseleverne fra Herstedvester Skole, når de besøger Albertslund Motorsports Center  

som led i forsøgsundervisning under åben skole.

rapporteret
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TeksT Helle  lauritsen

foTo Klaus  Holsting

Adrenalinen pumper rundt i kroppen, mens eleverne følger de to 
gokarts med øjnene banen rundt. Benzindunsten hænger tungt i 
luften. Stærkt koncentrerede elever følger deres kammeraters kørsel. 
Indimellem er de totalt ukontaktbare og står bare med mobiltelefonen 
sat på stopur. Så lyder et brøl, et »fuck« eller et forløsende grin. 

Skemaet viser matematik her onsdag eftermiddag, og det foregår 
altså på Albertslund Motorsports Center, hvor 8. klasses drenge fra 
Herstedvester Skole er i gang med undervisningen. Det er et forsøg 
under åben skole i forbindelse med folkeskolereformen.

Klassens piger var her i sidste uge i regnvejr, og historierne går om, 
hvordan de skred rundt, fordi banen var så våd. I dag skinner solen, 
og drengene er så klar. Det er fjerde gang, de er her, men første gang 
de får lov til at køre gokart.

»Dét der dufter af matematik«, siger lærer Peter Madsen med et 
grin. Han er vikar for klassen. Det er matematiklæreren og kommu-
nens matematikvejleder, der har skruet forløbet sammen, og Niels 
Holm fra Albertslund Motorsports Center har stået for undervisning 
i kørsel af gokart. Han har stor erfaring og egen gokart, som hen 
mod slutningen af dagen pludselig bliver hevet frem, mens han selv 
tropper op i fuldt køreudstyr. Nu må han bare lige vise de drenge 
...  Og det gør han. De hurtigste af drengene kommer ned på 55 
sekunder, men Niels Holm klarer samme strækning på 35 sekunder. 
Samtidig får han en af drengene til stille at forlade banen, fordi han 

Hjelmen skal helst af, når eleverne skal lytte til instruktio-
ner. Med hjelmen på kører adrenalinen allerede, og de er 
næsten ude på banen i tankerne. Niels Holm fra Alberts-
lund Motorsports Center instruerer drengene – og dukker 
pludselig op i fuldt køreudstyr. Så viser han lige de drenge, 
hvordan man skal køre …
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ikke vil være derude sammen med superkøreren. Men imponerede 
er de.

»Var jeg hurtigst?«
Efter kørslen gør drengene tiderne op. De svinger mellem 0,55 og 3,32 
minutter. En af opgaverne er at regne gennemsnitstiden ud. Nogle af 
dem taler om, at den hurtigste af dem kun var ti sekunder hurtigere 
end den hurtigste pige. De oplever det klart som nedtur.

»Var jeg den hurtigste?« spørger én ivrigt, mens han flår hjelmen 
af. Kevin Magnussen nævnes ofte denne eftermiddag.

»Ved du, at du var 0,09 minutter hurtigere end mig«, siger en 
dreng.

»Tag lige hjelmene af«, siger Niels Holm og forklarer smilende, at 
der sidder en kontakt på hovedet af eleverne, men når hjelmene er 
på, trykker den tilsyneladende kontakten ned og slukker, så de intet 
kan høre.

Med hjelmene i hænderne lytter drengene. 
»I skal trille ude på banen, ikke køre ind i stenene, for de flytter sig 

ikke, og så ødelægger I kanten«, forklarer Niels Holm. En af drengene 
får stille at vide, at han skal klare sit eget og ikke blande sig i klasse-
kammeraternes løb, så længe han ikke har styr på sit eget.

Mens eleverne kører to og to, står de andre og tager tid, skriver ned 
eller vandrer rastløst talende rundt, mens de venter på at skulle køre. 

»Husk handskerne«, lyder det fra Niels Holm. På et tidspunkt vifter 
han en elev ind, fordi han har glemt at smække visiret på hjelmen 
ned. 

sjov matematik
De første tre gange på Albertlund Motorsports Center har eleverne 
lært regler, køreteknik, hvad de forskellige flag betyder, noget om 
sikkerhed og om maskinerne. De har målt banen op, set, hvor stor 
forskel der er, om man tager inderbanen i svingene eller yderbanen. 
Hvordan man kan spare på benzinen, er en anden opgave, eller hvor 
mange omdrejninger hjulet kører på en bane rundt. 

De har gået rundt på værkstedet, mærket på maskinerne og selv 
skullet formulere matematikopgaver. 

I alt er forløbet på fem gange. To timer per gang. Klubben har et 
center, hvor eleverne kan arbejde med deres computere, og desuden 
følger de op hjemme i klassen. 

rapporteret
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Matematikvejleder Karen Mikkelsen forklarer, at forløbet er plan-
lagt ud fra, at nogle elever i udskolingen desværre mister lysten til 
matematik og også præsterer dårligt til afgangsprøverne. Matematik-
forløbet skal vise eleverne, at det kan være sjovt at have matematik, 
og at det er brugbar viden, man kan få i matematiktimen. Desuden 
gavner sådan et forløb klassens trivsel.

»Eleverne skal ’finde matematik’ på værkstedet og formulere 
opgaver til hinanden. For i et matematikfagligt perspektiv at udvikle 
både deres sproglige og skriftlige kompetencer«, siger Karen Mik-
kelsen. Bagefter skal de arbejde med statistik. Det hele afsluttes med 
præsentationer af resultaterne i en rapport, mundtlig fremlæggelse 
eller måske billedreportage.

Niels Holm fortæller, at pigerne slet ikke ville hjem, da de var her 
sidste gang. På trods af meget glat bane og regn. De var jævnligt ude 
i græsset og dreje rundt i det glatte føre. I dag er drengene også ude 
i græsset et par gange, men det bliver aldrig til noget farligt, fordi 
der kun er to gokarts på banen ad gangen, og fordi de har fået ind-
skærpet reglerne. Hvis én rækker en finger op, når køreren passerer 
tårnet, ved han, at han skal ind næste gang.

Hvor sidder bremsen?
»Normalt er vi ikke så meget uden for skolen, men det er rigtig sjovt 
at være her. Pigerne sagde også, at det var fedt. Ellers arbejder vi jo 
mest med matematikbogen«, forklarer drengene.

 Ude ved banen venter en af dem på sin første tur. »Hvad for en 
er bremsen?« Han hvisker til kammeraten, der svarer og lavt tilføjer: 
»Det spurgte jeg også om, og vi må ikke køre, når vi ikke ved det«.

Forsigtigt trykker han speederen ned og futter ud på banen.
En af kørerne kommer ind i græsset. Han stopper, ser sig om-

kring, hopper ud og hiver gokarten ud på banen igen. Hopper ind 
og kører. Helt efter reglerne, noterer lærer og gokartinstruktør oppe 
ved tårnet sammen med tidstagerne.

»Vi kan nå en tur mere. Vær klar, når de kommer ind«. To drenge 
gør sig klar til at kaste sig ned i maskinerne, når de andre kommer 
ind. 

»Det er sindssygt sjovt. Specielt når man giver den gas. Det er dér, 
man mærker det i kroppen«.

»Ja, vi elsker matematik«, griner en. 
hl@dlf.org

Drengene tager tid på de-
res mobiltelefoner. De skal 
regne køretid ud, udarbej-
de statistik, regne på ben-
zinforbrug, og hvor mange 
omdrejninger hjulene kører 
på en bane rundt.
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»Okay, Olivia og Buster Emil. Nu tænder I 
computeren og går på jeres dropbox og fin
der den anmeldelse, I er i gang med. Vi skal 
arbejde koncentreret i 25 minutter. Så holder 
vi en lille pause, inden vi arbejder igen«.

Klasse B på specialskolen Harløse Skole 
ved Hillerød har dansk, og lærer Rasmus 
Hougaard beskriver nøje, hvad der venter 
eleverne, som går i 8. til 10. klasse. Som sko
lens øvrige elever er de normalt begavede, 
men de har autisme, så de har brug for over
blik, struktur og synlige mål.

Der går syv elever i klassen. På en tavle 
står skrevet i hånden, hvad hver enkelt skal 
lave: To er til fysik på en folkeskole, én er 
i praktik, én skal først læse med klassens 
pædagog ude på gangen, hvorefter han skal 
sidde på sin plads i klassen og arbejde selv
stændigt. Og så mangler der én. Hun havde 
ellers glædet sig til Folkeskolens besøg, men 
på dagen er spændingen måske blevet for 
stor, vurderer Rasmus Hougaard.

Han sidder mellem Olivia og Buster Emil 
ved fællesbordet.

»Hvordan er handlingen i filmen«, spørger 
han.

Buster Emil uddyber, hvad han har set, og 
Rasmus Hougaard tilbyder at skrive de første 
linjer af anmeldelsen, inden han overlader 
tasterne til eleven og drejer sig mod Olivia 
og taler med hende om, at hun skal gå ned i 
filmens lag. Imens kommer Christopher ind 
ad døren og går over til sin arbejdsplads i 
hjørnet.

»Rasmus, vil du komme og hjælpe mig?«
Christopher skal danne sætninger med 

bestemte ord, og Rasmus Hougaard sætter 
ham i gang. Han vender tilbage til Olivia og 
læser, hvad hun har skrevet.

»Ja, ja. Det er rigtig godt, Olivia«, siger han 
begejstret.

To elever fik høje karakterer
Målet er at gøre eleverne klar til afgangs
prøverne. Skolen har ikke altid set prøverne 
som en oplagt mulighed, for da den åbnede 
i 2001, gik de ældste elever i 4. klasse. Da de 
kom i udskolingen, ville to elever op i engelsk 
og fik høje karakterer. Det blev startskuddet 
til at fokusere mere på det faglige. 

»Det var tilfældigt, at vi kom i gang med af
gangsprøverne, men når noget virker, fortsæt
ter vi med det. Afgangsprøverne skal ikke kun 
være for dem, der kan få 12. 7 og 4 er også fine 
karakterer«, siger afdelingsleder Ida Simonsen.

Ikke alle kan håndtere at gå til prøve, men 
det handler om at tro på, at det kan bære.

»Vi stiller et bord med grøn dug op og 
viser, hvordan en mundtlig prøve foregår. 
Det gør vi flere gange, for det har vores ele
ver brug for. Vi har elever fra 8. klasse, som 
deltager i terminsprøverne for at forberede 
sig til afgangsprøverne i 9. klasse«, fortæller 
Rasmus Hougaard.

En elev har fundet ud af, at han ikke skal 
have blandet slik med til skriftlige prøver.

»Han brugte alt for meget tid på at vælge 
slik og blev stresset. Bagefter talte vi os frem 
til, at han kun skal have én slags slik med«, 
fortæller Randi Bæksted, som er pædagog for 
8. klasses elever.

Harløse Skole deltager også i de nationale 
test, som man betragter som en gave.

TeksT HENRIK  STANEK

foTo KLAUS  HOLSTING

Specialskole har succes med  
at føre elever til afgangsprøve

Med struktur og individuelle løsninger giver Harløse Skole sine elever med autisme lyst til at lære.  
De fleste kommer fra almene skoler i 5. til 8. klasse, og det kan tage et par år at afstresse dem, så trods 

 gode faglige resultater er det for sent at føre dem tilbage til folkeskolen. 

Elever med autisme skal lære at begå sig både fagligt, 
socialt og selvstændigt. Harløse Skole har disse råd 
til folkeskoler:

1  Lad dig ikke såre/irritere af eleven, men  
  anerkend elevens problemer.

2   Skab et struktureret og accepterende miljø i 
klassen.

3   Skæld ikke ud og undgå at optrappe konflik-
ter. Vis/sig, at du ved, at verden kan se kao-
tisk ud gennem autistiske »briller«.

4    Ved konfliktløsning – undgå at relatere til 
tidligere episoder.

5    Sørg for, at eleven altid ved, hvad han/hun 
skal, også i frikvarteret. Visualiser/konkretiser 
det. Det behøver ikke at være i form af bil-
leder. Jo ældre eleven er, desto mere skriftlige 
kan informationerne være.

6   Vis velvilje over for, at eleven trækker sig fra 
klassen. De fleste gør det mindre og mindre, 
når man samtidig arbejder med, hvordan de 
kan deltage fagligt og socialt i klassen uden at 
få stress.

7   Lær eleven strategier til at planlægge og tænke 
frem, deltage i gruppearbejde, stille spørgsmål 
uden at ryge ud ad en tangent, og hvad eleven 
kan gøre, når han/hun bliver vred eller usikker.

8    Lyt til eleven. En elev på Harløse Skole sagde 
for nylig, at han ikke kan fordrage spørgsmål a la 
»Har alle madpakke med?« Det kan han umuligt 
svare på, så nu bestræber lærerne sig på at sige: 
»Alle, der har madpakke med, kommer herover«.

9   Lyt også efter, hvad eleven ikke siger. Spørg 
ind for at sikre dig, at han/hun har forstået/er 
blevet forstået.

1 0   Eleven har brug for at lære både faglige og 
sociale kompetencer, så lad lærere og pæda-
goger indgå i et ligeværdigt samarbejde.

Ti gode råd
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»I timerne viser eleverne ikke altid, hvad 
de kan, men det gør de på en pc, så lige 
pludselig opdager vi, at de kan noget, vi ikke 
troede, de havde styr på«, siger skoleleder 
Annette Fønsskov. 

Skolen tør give tid
Nogle elever har hele deres skolegang på 
Harløse Skole, andre begynder, forholdsvis 
hurtigt efter at de har fået en autismedia
gnose, men de fleste kommer i 5. til 8. klasse 
og har ofte været igennem flere skoleskift. Til 
sidst er de holdt op med at komme i skole.

»Vi bruger op til et par år på at afstresse 
dem og overbevise dem om, at de er gode 
nok. Vi bruger meget tid på at give dem værk
tøjer, som hjælper dem til at fungere i en for 
dem uforudsigelig verden. Derefter har vi kun 
lidt tid tilbage til at arbejde med det faglige 

»Eleverne har brug for en klar struktur og synlige mål, så 
jeg gør meget ud af at forklare, hvad vi skal og hvorfor«, 
fortæller Rasmus Hougaard, som bistår Buster Emil og 
Olivia med deres filmanmeldelser.

 

»Vores elever skal lære at få undervisning sammen med de andre i klassen, men de har også behov for en til en-under-
visning for at kunne gå videre til næste udviklingszone«, siger lærer Rasmus Hougaard, som får Buster Emil til at uddybe 
handlingen i »Eksamen«.

141966 p26-29_FS1714_Harloese_Special.indd   27 06/10/14   15.24



rapporteret

28 /  f o l k e s k o l e n  /  1 7  /  2 0 1 4

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

LÆREMIDLER TIL 
TIDLIG SPROGSTART
CFU har fokus på den nye folkeskoles 
mange udfordringer, fx den tidlige 
sprogstart.

På CFU kan du låne både bøger og 
konkrete læremidler til din undervis-
ning, og vores pædagogiske konsulen-
ter kan hjælpe dig og dit fagteam med 
vejledning om valg af læremidler.

og få dem videre på en ungdomsuddannelse, 
samtidig med at de træner sociale færdighe
der«, siger Annette Fønsskov.

Skolen fanger eleverne ved at tage indivi
duelle hensyn. Det er Buster Emil et eksem
pel på. Han er ny elev på skolen. Inden han 
kom på besøg, havde skolen fået at vide, at 
han er glad for at tegne.

»Mange kommer med den holdning, at 
skolen er noget lort, så vi sørger for, at de 
kommer til at arbejde med noget, de kan lide. 
Derfor fandt vi tegneredskaber frem til Buster 
Emil«, siger Ida Simonsen.

Skolen tager også højde for, at Buster Emil 
foretrækker at cykle de 18 kilometer i skole, 
da han ikke bryder sig om at køre med bus 
og tog. I folkeskolen blev hans cykel ofte 
ødelagt, men i Harløse har han fået adgang 
til et aflåst skur, så han ikke behøver at være 
nervøs for sin cykel.

Der er lærere og pædagoger i alle klasser, 
og de diskuterer løbende, om vægten skal ligge 
på det faglige eller det sociale. Mennesker med 
autisme har nedsat forestillingsevne, så når klas
sen har været til fødselsdag hos en kammerat, 
tror eleverne, at det foregår på samme måde 
hver gang. Men fødselsdage forløber ikke ens.

»I Indskolingen er vi nødt til hver gang at 
gennemgå i detaljer, hvad der skal ske, lige 
fra vi tager af sted, til vi er hjemme igen: 
Hvad får vi at spise, hvad skal vi lave, og 
hvornår er vi hjemme. Samme metode bruger 
vi i udskolingen, når vi forbereder dem på af
gangsprøven: Hvad stresser dig, og hvad kan 
du gøre ved det? Vi prøver at udvide deres 
erfaringer«, siger pædagog Randi Bæksted.  

Brug for stier
Stort set alle skolens elever fortsætter på en 
ungdomsuddannelse. En del kommer på sær

Mange kommer  
med den holdning,  
at skolen er noget lort, 
så vi sørger for, at de 
kommer til at arbejde 
med noget, de kan 
lide.
Ida Simonsen
Afdelingsleder

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 201

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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Lærerne på Harløse Skole 
sørger for, at eleverne altid 
ved, hvad de skal i timerne. 
Christopher går i 10. klasse 
og kan læse på tavlen, at han 
skal begynde dansktimen 
med at læse med klassens 
pædagog. 

ligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, STU, 
fordi de har brug for mere tid og struktur, 
end de kan få på almindelige ungdomsuddan
nelser. Så kan de måske senere tage hf. Men 
der er tidligere elever, som i dag læser på 
universitetet. Alligevel vil det være svært at 
inkludere eleverne i folkeskolen, selv om de 
kunne få støtte, mener ledelsen. I hvert fald 
som rammerne er i dag.

»Man siger, at det er bedst med mindst 
mulig indgriben, så skolerne prøver og prøver 
med inklusion. Vi vil helst have dem ind som 
små, så vi kan lære dem strategier til at begå 
sig. Hvis vi samtidig kunne få et tæt samarbej
de med deres almenskoler, når de efter nogle 
år var parate til at komme tilbage, ville meget 
lykkes«, siger Annette Fønsskov.

Der mangler at blive trådt stier mellem 
specialskolerne og folkeskolerne, tilføjer Ida 
Simonsen:

»Vi skal lave et flow, så eleverne får hjælp, 
inden de kommer i for store problemer. Det 
kan være et detektivarbejde at finde ud af, 
hvad der kan bringe en elev videre, og i folke
skolen har man meget lidt erfaring at trække 
på, hvor vi hele tiden sparrer med hinanden«.

Harløse Skole tilbyder support til folkesko
ler. Det første år fik skolerne et antal besøg, 
som var finansieret centralt, men nu skal de 
selv betale, og det har fået efterspørgslen til 
at falde, selv om behovet blandt lærere er 
der.

»Når vi holder åbent hus en gang om året, 
kommer mange lærere, også fra andre kom
muner, og spørger os til råds. De betragter 
det som et gratis minikursus«, siger Annette 
Fønsskov. 
freelance@dlf.org

Harløse Skole åbnede som amtsskole med 18 elever i 
2001. I dag ligger det stabilt på 80 elever fra 0. til 10. 
klasse. Skolen ejes af Hillerød Kommune og er takst-
finansieret. Der er venteliste på at komme ind.

Skolen danner klasser med seks til otte elever, som 
passer sammen fagligt og socialt. Skolen vurderer 
klassesammensætningen hvert år, men ændrer så lidt 
som muligt, da eleverne har brug for stabilitet. På den 
anden side skal de prøve noget, der er svært, imens de 
er i trygge rammer.

Alle har en skoledag fra 8 til 15. Det skaber forudsige-
lighed for eleverne og giver tid til at arbejde både fag-
ligt og socialt. Eleverne har samme fag som i almen-
skolen, men lærere og pædagoger skruer op og ned for 
det faglige indhold, alt efter hvad eleverne kan magte.

Harløse skole

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 201

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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Flere virksomheder med privat lektiehjælp er startet op af lærere, der fortæller om en øget interesse fra 
forældre, der gerne vil betale for, at deres barn får et fagligt løft. Ekspert opfordrer til debat.

Markedet for lektiehjælp vokser
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Firmaer med læring indbygget i firmanav-
net er de seneste år skudt op. De tilbyder 
lektiehjælp, og i flere tilfælde er det lærere, 
der sætter sig i chefstolen, og lærere eller 
lærerstuderende, der har et bijob med at 
undervise i firmaet.

Pernille Brinch er uddannet lærer og inde-
haver af Time2learn, der ligger i Hornslet ved 
Aarhus. I hendes firma er der ventetid. Op til 
to måneder. Det er længe.

»Det har mange gange også taget lang tid 
for forældrene at tage sig sammen til at kon-
takte os. De skal lige sluge, at de skal betale 
for noget, som de egentlig troede, at skolen 
stod for«, siger hun.

Mette Stange er også læreruddannet, og 
hun stiftede firmaet Lets Learn i december 
2010. Firmaet har base i Fredericia og er ud-
videt med en afdeling i Hillerød.

»I begyndelsen var det mest elever fra 
overbygningen, vi så, men nu ser vi også ele-
ver fra de mindre klasser«.

Hun fortæller, at kunder kommer fra alle 
samfundsklasser.

TeksT Torben Svane ChriSTenSen

foTo Simon JeppeSen

En ordstige med 
kridt er tegnet på 
fliserne. På klodserne 
er der bogstaver. Man 
kaster klodserne og 
danner ord med bog-
staverne. Den første, 
der får fyldt hele 
stigen ud med ord, 
har vundet.

»Det er forældre, der prioriterer det for 
deres børn«, siger hun. Firmaet har 15 undervi-
sere i Fredericia og syv undervisere i Hillerød.

»Jeg trak på mit netværk, og alle mine un-
dervisere er uddannede lærere, der har et job 
ved siden af«, siger hun.

ingen mirakler
Når en kunde henvender sig, så bliver 
vedkommende indkaldt til et møde, hvor 
forventningerne bliver afklaret.

»Jeg understreger, at vi ikke kan levere 
mirakler, men vi kan hjælpe de fleste, der 
henvender sig. Når eleverne kommer her, så 
er de meget ’små’, og vi giver dem en tro på, 
at de kan noget«, siger Mette Stange.

De fleste køber et klippekort med ti klip, og 
kunderne er alt fra forældre til børn i de små 
klasser i folkeskoler til gymnasieelever. Det 
koster 4.000 kroner i Jylland og 4.500 kroner 
på Sjælland for et klippekort med ti klip.

Hvis man køber en lektion a 50 minutter 
alene, så koster det 450 kroner – ti lektioner 
koster 4.000 kroner. Priserne er for et barn. 
Hvis flere børn undervises sammen, så redu-
ceres prisen per lektion per barn. Det er også 
muligt at få ti gange 25 minutter, så betaler 
man for fem lektioner. To børn koster 600 
kroner per lektion.

»Vi ser en generel stigning i antallet af for-
ældre, der henvender sig, men vi har ingen 
venteliste«, siger læreren, der før arbejdede 
på Erritsø Centralskole i 12 år og var konsu-
lent på CFU, center for undervisningsmidler.

»Jeg var glad for at være lærer, men jeg 
fik lyst til at gøre noget for mig selv. Jeg sav-
ner nogle gange at undervise en stor gruppe 
børn«, siger Mette Stange.

Hun underviser selv i sit firma og arrange-
rer kurser for lærere ude på skolerne.

ikke pinligt
My Academy startede i 2005 og er Skan-
dinaviens største lektiehjælpsvirksomhed. 
Virksomheden omsætter i dag for cirka 45 
millioner svenske kroner og solgte sidste år 
cirka 100.000 lektiehjælpstimer.
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»Det er blevet okay for forældre at sige: ’Vi 
vil gøre noget for vores barn, og det skal ske 
på ordentlige vilkår’«, siger Rune Sørensen, 
country manager, My Academy Danmark.

I årets første måned hjælper My Academy 
cirka 800 folkeskole- og gymnasieelever. Det 
er en stigning på cirka 100 procent i forhold 
til samme tidspunkt i 2013, fortæller Rune 
Sørensen.

Langt de fleste undervisere, der er tilknyt-
tet My Academy, er lærerstuderende.

»Det er jo oftest et studiejob på seks-ti ti-
mer per uge. Så størstedelen af vores undervi-
sere er lærerstuderende og universitetsstude-
rende med et højt snit. For mange passer det 
bedre som studiejob end som fuldtidsjob«.

Han afviser også, at det kun er meget 
velhavende familier, der benytter sig af lek-
tiehjælp.

»Det er også forældre, der ikke selv har 
fået en uddannelse, som prioriterer det, for 
at deres børn kan få en god uddannelse«, si-
ger Rune Sørensen.

Konkurrencesamfund
Niels Egelund, professor og direktør for 
Center for Strategisk Uddannelsesforskning 
ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, 
DPU, Aarhus Universitet, ser firmaerne, der 
tilbyder lektiehjælp, som en del af udviklin-
gen, hvor der i højere grad er fokus på at få 
den bedste uddannelse.

»Det har jo altid eksisteret. Forskellen er, 
at det er blevet sat i system med læreruddan-
nede undervisere. Det afspejler, at det er et 
konkurrencesamfund, vi lever i. Der er brug 
for ekstra hjælp, hvis du vil have høje karak-
terer, så du kan komme ind på din drømme-
uddannelse«, siger han.

Niels Kryger, lektor og leder for forsknings-
programmet Barndom, Ungdom og Instituti-
on ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet, er ikke enig med 
forskerkollegaen. 

»Endnu har betalt lektiehjælp et lille 
omfang i Danmark, men der står åbenbart 
private firmaer og forskere som Niels Egelund 
parat til at fortælle os, at ’udviklingen’ kræver 
mere betalt lektiehjælp. Men man glemmer at 
fortælle, at den såkaldte udvikling ikke bare 
er noget naturgivent, men resultat af menne-
skelig handlen og beslutninger«, siger han. 

Niels Kryger er med på, at ud fra en snæ-
ver effektivitetsbetragtning vil betalt lektie-
hjælp kunne højne nogle børns performance 
ved eksamen. 

»Men ønsker vi en situation, hvor foræl-
dre overgår hinanden i at købe lektiehjælp 
til deres børn, for at de kan klare sig i det 
såkaldte konkurrencesamfund, sådan som vi 
for eksempel ser det i Singapore? Ønsker vi, 
at store dele af børns uddannelse overlades til 
et privat marked? Ønsker vi den opdeling i et 
a-hold og b-hold, som dette sandsynligvis vil 
medføre? Er ideen med reformen ikke, at så 
meget som muligt af skolearbejdet, herunder 
lektier, klares i skoletiden? Fænomenet betalt 
lektiehjælp rejser mange spørgsmål og bør 
være en reminder til os som samfund om 
hele tiden at skærpe den politiske debat om, 
hvad vi vil med folkeskolen – og med det liv, 
vi ønsker, børn skal leve«. 
freelance@dlf.org

Et bogstav på hver 
fod, og så gælder det 
om at danne ord med 
de bogstaver, der er 
malet på fliserne. »Vi 
har gennem flere år 
udviklet en nyska-
belse af pædagogiske 
muligheder i form af 
en læringshave. Den 
fungerer og motiverer 
børn og unge, og 
lærere tænker mere 
kreativt i undervis-
ningssituationer«, 
siger Pernille Brinch.

Underviserne hos Time2learn afstemmer metoder og ma-
teriale med barnets lærer, så børnene ikke bliver forvirrede.
»Vores samarbejde vokser, og den skepsis, der var lidt i 
begyndelsen hos lærerne på skolerne, er væk«, siger Per-
nille Brinch.
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»Der skal altid være mælk i køleskabet, og 
vi skal ikke holde møder. Det skrev jeg i min 
forretningsplan«, siger Pernille Brinch, der er 
indehaver af Time2learn og uddannet lærer.

»Jeg brænder for den fagfaglige pædago-
giske udvikling. Jeg ville gerne have fortsat 
i folkeskolen, men der var ikke plads til 
udvikling«. 

Det er seks år siden, at hun forlod fol-
keskolen, og det var også en oplevelse her, 
der gav hende idéen til et firma, der skulle 
tilbyde lektiehjælp.

»Jeg havde en skøn pige i en 9. klasse, der 
gerne ville være dyrlæge, men hun havde 
ikke læsekompetencerne til det. Hvis jeg 
havde haft hende alene, så ville det have 
gjort en forskel«.

Pernille Brinch fik sin kollega, Pernille 
Ladegaard, matematiklærer, med på idéen. 

»Jeg solgte mit sommerhus, og så star-
tede vi op hjemme i min kælder. Men det 
blev hurtigt for småt, og så overtog vi en 
bygning, hvor der tidligere var børnehave«.

nye tanker
I udeområdet er der anlagt en læringshave. 
Her skal kroppen i sving. Der er blandt 
andet en udsagnsordssti, kæmpe koordinat-
system og en vokaltrappe.

»Vi har de sidste par år udviklet en have 
gennem fagligt teoretisk overblik og prakti-
ske erfaringer fra udendørsundervisning af 

børn og unge. Det har resulteret i en nyska-
belse af pædagogiske muligheder i form af 
en læringshave«.

Pernille Brinch er overbevist om, at de 
lærere, der vælger at arbejde for hende, 
ikke gør det på grund af de ekstra penge.

»De gør det, fordi der her er tid til at 
udvikle nyt, og de får lov til det. Det gør vi 
ikke gennem lange møder, men gennem 
den daglige brug af materialer. Vi deler 

viden med hinanden. Det er meget uhøjti-
deligt«.

Der er ti til 15 fasttilknyttede lærere og 
omkring 30 lærere med en løsere tilknyt-
ning. Alle underviser i deres linjefag.

opdragelse
Kunderne er forældre til børn, der har for-
skellige faglige udfordringer.

»Vi underviser næsten altid en til en. Det 
er en meget gunstig situation. Slet ikke de 
vilkår, som lærere har i folkeskolen. Vi har 
jo heller ikke alle de andre opgaver som 
dannelse, demokratiforståelse og sociale 
opgaver, så vi kan koncentrere os 100 pro-
cent om det faglige, men de andre ting er tit 
en sidegevinst«, siger hun.

De faglige resultater er altid det primære, 
men det smitter af på selvværd og andre fag, 
når eleverne oplever succes i et fag. 

»Vi bruger målrettede opgaver, der pas-
ser til Frederik eller Mohammed. Og vi 
udvikler selv vores undervisningsmateriale«, 
siger Pernille Brinch.

Forældrene kontakter Time2learn, når 
resurserne er opbrugt, eller hvis noget er 
gået i hårdknude. »Det er oftest mangel på 
tid og tydelig kommunikation mellem for-
ældre og lærere om, hvem der har hvilken 
opgave hvornår. Vi ser, at forældre er dybt 
frustrerede over, hvordan de skal læse lek-
tier med deres barn, når det er svært for 
barnet. Derfor er det ofte forældrevejled-
ningen, der skaber faglige resultater«, siger 
Pernille Brinch. 
freelance@dlf.org

TeksT Torben Svane ChriSTenSen

foTo Simon JeppeSen

Plads til pædagogisk  
udvikling
efter 15 år som lærer startede Pernille Brinch firmaet Time2learn. Firmaet tilbyder lektiehjælp, 
kurser og udvikler undervisningsmaterialer. Egentlig ville hun gerne være fortsat med at arbejde i 
folkeskolen, men hun følte ikke, at der var plads til pædagogisk udvikling.

Pernille Brinch er uddannet lærer og daglig leder af 
Time2learn.
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Kære historielærer!
Historie · 3.-10. klasse

Punkt på tidslinjen
Året er 1864. Danmark har netop tabt en krig mod sine naboer, 
og resultatet er forfærdeligt.

1864 – Vejen til katastrofen giver de ældste elever en krono-
logisk gennemgang af krigen i 1864. Der er til de enkelte afsnit  
i bogen udarbejdet elevspørgsmål og problemstillinger, der dels 
forholder sig til krigen minut for minut, dels trækker tråde til 
nutiden. Brug den alene – eller i samspil med DR1-serien om 1864.

Læs meget mere og køb på alinea.dk

Står du og skal forny grundbøgerne eller supplere i historieundervisningen?  
Så se de  gode bud på materialer, hvor hele historien bliver behandlet og sat  
i relation til elevernes eget liv og det samfund, de lever i.

Flexbøger til historie
Klar, parat, historie fra 3.-9. klasse er alle udkommet som  
flexbøger. Få alle de digitale fordele og køb med 50 % i tilskud.

Læs mere på alinea.dk.

Næste titel i serien 
er på vej: Danmark 
under 1. verdenskrig. 

Udkig fra historiekanon 
Serien tager afsæt i de 29 begivenheder, som udgør 
kanon for faget historie. Efter et kort resumé af kanon-
punkterne undersøges skelsættende begivenheder, 
der foregik på samme tid i Europa såvel som i andre 
verdensdele.

Hver bog rummer 3-4 kanonpunkter tilpasset de 
forskellige klassetrin.

GRATIS 
lærerguide 

på alinea.dk

Børn i Danmarks historie
Serien har fokus på  at nutidens børn i Danmark skal 
kunne spejle sig i for tidens danske børn, deres livsvilkår 
og livsforståelse. Historien gøres vedkommende ved 
at hovedperson erne er to børn, og der fortælles ud fra 
elevernes synsvinkel.

Bog om 
vikingetiden 

kommer 
snart!

Ny serie!

7.-10. klasse

3.-10. klasse

3.-6. klasse
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at hovedperson erne er to børn, og der fortælles ud fra 
elevernes synsvinkel.

Bog om 
vikingetiden 

kommer 
snart!

Ny serie!

7.-10. klasse

3.-10. klasse

3.-6. klasse
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læserrejser

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode af 
4 år fra den 1. maj 2015.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været 
medlem af Lærerstandens Brandforsik-
ring siden den 1. januar 2014, og som 
har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemme-
berettigede medlemmer, som har fast 
bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem-
mer fra kandidatens medlemsgruppe. 
Disse 4 medlemmer må ikke være dele-
gerede og behøver ikke at have bopæl i 
kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest mandag den  
24. november 2014.

Stillerliste kan rekvireres hos: 
LB Foreningen 
Farvergade 17, 1463 København K 
tlf. 33 95 75 84, e-mail: ja@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, end 
der skal vælges. Hvert medlem har én 
stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til 
alle stemmeberettigede medlemmer i de 
valgområder, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af  
januar 2015. De skal returneres, så de  
er på LB’s hovedkontor senest den  
15. februar 2015.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i 
marts 2015 på LB Foreningens hjemme-
side samt i de medlemsblade, hvori valget 
udskrives.

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- undervisnings-
området uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. §3 i vedtægterne.

I alt skal 16 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems
gruppe 2

10. Nord- og Midtjylland 3 1

11. Østjylland 4 3

12. Nordjylland 3 2

Valgområde 10  
(Nord- og Midtjylland)  

Postnr.: 7000 - 7990

Valgområde 11  
(Østjylland)  

Postnr.: 8000 - 8990

Valgområde 12  
(Nordjylland) 

Postnr.: 9000 - 9990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Yderligere information www.lbforeningen.dk

valg til generalforsamling 2015-folkeskolen.indd   1 05-09-2014   14:08:47

Rejs i vinterferien til Raja
sthan, blændende Taj Mahal og 
spirituelle Varanasi. Inklusive  
besøg på to skoler – med dansk 
rejseleder, ni dage.

I Rajasthans lyserøde hovedstad, Jaipur, venter 
maharajaernes overdådige paladser og ikke min-
dre farverige basarer og gadeliv. I Agra ser vi Taj 
Mahal, der hæver sig som et kuplet, hvidt fata-
morgana i det flade landskab, såvel som det im-
ponerende Agra Fort. Herfra stiger vi på nattoget 
til Varanasi, den hellige by ved Ganges, hvor 

religionen praktiseres med ekstra tryk på – med 
badende i floden, hellige mænd, begravelsespro-
cessioner og ligbål. 

På denne rejse skal vi som noget særligt stif-
te bekendtskab med det indiske undervisnings-
system, når vi besøger en landsbyskole i Jaipur 
og en moderne skole i en forstad til Agra. Rejsen 
inkluderer også en dags sightseeing i Delhi og et 
besøg i fuglereservatet Keoladeo Nationalpark, 
der er på Unescos liste over verdens naturarv.
 
■  Afrejse: 6. februar 2015 – vinterferie.
■  Pris: 9.998 kroner. Tillæg for enkeltværelse 

1.998 kroner.
■   Forlæng din rejse med: 

Fem dage i Kathmandu, Nepal, 5.498 kroner. 
Fem dages strandferie på Indiens Malabarkyst 
3.998 kroner. 
Prisen inkluderer dansk rejseleder, fly, øvrig 
transport og udflugter jævnfør program, ind-
kvartering på gode hoteller i delt dobbeltvæ-
relse, helpension.

■  Information og bestilling: 
Telefon 36 98 98 98, info@albatros-travel.dk, 
www.albatros-travel.dk/fol

Incredible India

Den hellige Ganges i Varanasi.

InklusIvE  
hElpEnsIon
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Denne eventyrlige rejse  
byder på skønne vandreture i 
nogle af verdens smukkeste 
landskaber og  et unikt indblik i 
nepalesisk kultur og hverdagsliv.

Tag med fagfæller til Nepal og få en oplevelse for 
livet på denne kombinerede vandre- og kultur-
rejse. Rejsen henvender sig til dig, der er eventyr-
lysten, men samtidig ønsker at rejse under kom-
fortable og trygge forhold. Vandreturene foregår 
i kuperet terræn i let til moderat tempo, og alle i 
almindelig fysisk form kan være med. Vi skal ikke 

under verdens tag
Vandre- og kulturrejse i  

Nepal, påsken 2015

Rejsen byder på vandreture med udsigt til Himalaya.

bære på bagage, og undervejs overnatter vi på 
hyggelige hoteller. Vi har desuden tilrettelagt rej-
sen, så vi slipper for lange køreture. 

Som noget ganske særligt oplever vi Nepal 
uden for de almindelige turistruter og besøger 
blandt andet en selvhjælpsgruppe for kvinder, 
en landsbyskole og et økologisk landbrugspro-
jekt.

Rejsen starter og slutter i sagnomspundne 
Kathmandu med blandt andet markedsbesøg 
og slentretur på Freak Street, hvor 60’ernes og 
70’ernes hippier holdt til.

■  26. marts – 5. april 2015 – 11 dage. 
■  Lille gruppe: 10-16 deltagere. Med rejseleder 

og antropolog Lise Kloch.
■  Pris: 17.800 kroner (enkeltværelsestillæg 

1.650 kroner).
■  Med i prisen: Fly København-Kathmandu tur/

retur, helpension, indkvartering på gode hoteller, 
alle udflugter og entreer ifølge program, bidrag til 
Rejsegarantifonden.

■  Info og bestilling: Karavane Rejser,  www.kara-
vanerejser.dk, info@karavanerejser,  
telefon: +45 40 62 83 47.

børns rettigheder
Sæt

på skemaet
Bestil materialerne på redbarnet.dk/megafonen/rettigheder/lærere

RETTIGHEDERbørns
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re mening at formidle kunsten der, hvor kunsten 
er, og det er på museerne«, siger hun og tilføjer:

»De kulturhistoriske museer kan arbejde med 
emnekasser fulde af reproduktioner af tøj og red-
skaber og den slags«.  

Når museerne åbner sig for ’ud af huset’-til-
bud, kan det også blive mere overkommeligt for 

skoler, der ligger langt fra museerne, at benytte 
sig af den resurse, de er. Ofte er der nemlig store 
praktiske og logistiske problemer forbundet med 
at få klassen fragtet til og fra museerne.   
sga@dlf.org

tættere på faget:  historie og samfundsfag

Skolereformen kræver åben skole, og landets mu-
seer vil meget gerne have klasserne på besøg. Det 
gør projekt Learning Museum noget ved, fortæller 
Tine Seligmann, der er leder af projektet. 

Tankegangen er, at museet ikke skal være et 
sted, hvor klassen kommer og får hældt viden på 
af en museumsformidler, mens læreren går og 
holder orden på tropperne i baggrunden. I stedet 
skal eleverne selv producere viden, fortæller hun. 

Learning Museum har blandt andet handlet 
om at udvikle undervisningsforløb, der aktiverer 
eleverne. Museerne gør sig også klar til at komme 
ud til skolerne. Og det synes Tine Seligmann er 
en god ide.

»Ja, det skal jo selvfølgelig give mening at 
gøre det, og her er der stor forskel på kunstmuse-
erne og de kulturhistoriske museer. Det giver bed-

TeksT Stine  GrynberG

Lærerstuderende i praktik i Den Fynske Landsby producerer en app, der skal bruges, når sko-
leelever besøger museet. De studerende er aktive vidensproducenter, og det skal deres elever 
også være, er tankegangen.

museerne står og tripper for at  
få din skoleklasse på besøg

tilmeld dig  
netværket

historie og samfundsfag 
på folkeskolen.dk

informationsmøde om
•	 De	pædagogiske	diplomuddannelser
•	 Diplomuddannelsen	i	ledelse
•	 Diplom	i	uddannelses-,	erhvervs-	og	karrierevejledning

Torsdag	den	23.	oktober	2014	kl.	16.00-18.00
Professionshøjskolen	UCC,	Titangade	11,	2200	N

www.ucc.dk/videreuddannelse

Mødet	er	gratis,	og	tilmelding	er	ikke	nødvendig.

*Skole
Pædagogik
Ledelse
Didaktik
Vejledning

Det skal være slut med 
passiv lytten til muse-
umsformidleren, mens 
læreren holder ro i bag-
grunden. Fremover skal 
eleverne selv producere 
viden, når de besøger 
museerne.

Fo
to

: T
in

e 
Se

lig
m

an
n

Skoler og museer skal blive 
bedre til at bruge hinanden. Og 
det er lærerstuderende, der skal 
bygge broen. Det er tankegangen 
bag projekt Learning Museum.

Læs den fulde artikel på folkeskolen.dk
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Fordi det offentlige overgår til Digital Post fra den 1. november, har Di-
gitaliseringsstyrelsen udskrevet en konkurrence, hvor landets 9.- og 
10.-klasser kan komme med deres bud på, hvordan vi kommunikerer om 
50 år. Eleverne skal sende forslag til den digitale fremtid fra deres digi-
tale postkasse. Besvarelserne forsegles i en tidskapsel på Post og Tele 
Museum og bliver en del af museets samling. Konkurrencens præmie er 
en klassefest til 5.000 kroner. Tilmelding slutter den 23. oktober.

Kåring af bedste
Undervisningsmiddel
Innovation belønnes ofte. Hvis du har 
skabt en kandidat til årets undervis-
ningsmiddelpris, er det nu, materialet 
skal sendes af sted til juryen. Vinder-
materialet skal være af »bemærkel-
sesværdig høj kvalitet til folkeskolen, 
ungdoms- eller voksenuddannelserne«, 
skriver uvm.dk. Mandag den 6. oktober 
bliver der åbnet for indsendelse af ma-
terialer til årets undervisningsmiddelpris 
2015, som uddeles i marts. Fagbladet 
Folkeskolen står sammen med en række 
andre aktører bag prisen. Der er ansøg-
ningsfrist fredag den 7. november.

Medlemmer af Entomologisk Forening har udgivet en 
folder til brug i biologiundervisningen. Folderen er en 17 
sider lang beskrivelse af insekter og andre landlevende 
leddyr. Mosskorpioner, døgnfluer og rødåret hedelibel 
samt cirka 16.997 andre insekter beskrives detaljerigt 
til inspiration af lærere og forhåbentlig også elever, der 
snart skal på tur ud i det grønne. Entomologisk For-
ening sender på opfordring folderen til alle interesse-
rede skoler – uden beregning. 

Ved Simon brix/sbj@dlf.org

»Hvis historie også skal 
have en funktion, ses i 
aktion, bliver vi som 
voksne nødt til at handle 
på hver eneste mulighed 
for at inddrage, bevidst-
gøre og lade vores eget 
afkom – og elever –  
hilse på den levende og 
den levede historie, når 
den er der. Få dem op af 
stolene, væk fra bøgerne 
og ud i den virkelighed, 
historien har formet«.

Om stamtræer og  
skærmydsler i familien

Maja Birgitte Lumholtz  
blogger på historie- og  
samfundsfagsnetværket

Læs mere om prisen på uvm.dk

Se ud i fremtiden på borger.dk/digitalhilsen

Få mere insektindsigt her:  
entomologiskforening.dk/om-insekter

giv eleverne insektindsigt

tidskapsel med digital post
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 Lederstillinger 

Greve Kommune søger robust, 
 empatisk og strategisk dygtig skole-
leder til Krogårdskolen. 

Krogårdskolen er en af Greve Kommu-
nes 10 folkeskoler. Skolen har 550 ele-
ver. Skolen er kendetegnet ved en 
stærk faglig profil, en engageret medar-
bejderstab, aktive forældre og dygtige 
elever. Skolens ledelsesteam består af 
skoleleder, viceskoleleder og SFO- 
leder. 

Underliggende den nye folkeskolere-
form styrer vi i Greve efter den kommu-
nale skolepolitik. Skolepolitikken har 
fem overskrifter: Læring, Trivsel og 
sundhed, Digital skole - 1:1-skolen, 
 Innovation og kreativitet, Inklusion.

Faglige kvalifikationer og kompetencer
•  Indgående kendskab til folkeskolen 

anno 2014 kombineret med visioner 
for folkeskolen anno 2020

•  Personaleleder med mod til at træffe 
beslutninger – og med mod til at ind-
drage personalet i processen frem 
mod beslutningerne

•  Pædagogisk leder med lyst og vilje til 
at indgå i den faglige sparring og ud-
vikling af medarbejderne 

•  Ledelseserfaring og ledelsesuddan-
nelse 

•  Indsigt i folkeskolens økonomi, evner 
til at lede økonomisk ansvarligt og få 
det meste ud af ressourcerne

•  Forståelse og flair for at lede i en poli-
tisk styret organisation

•  Dygtig til at sikre et godt arbejdsmiljø 
og trivsel blandt medarbejderne

Personlige kvalifikationer
•  Humoristisk og udadvendt personlig-

hed, som trives bedst i kontakt og 
dialog med personale, elever og for-
ældre

•  En robust person, som kan håndtere 
at arbejde i et krydsfelt mellem mange 
interessenters ønsker og krav – og 
som samtidig tør stå fast på egne 
overbevisninger

•  Empatisk, aktivt lyttende og rummelig 
med overskud til at holde ro og over-
blik på både egne og andres vegne

Vi tilbyder
•  En veldrevet skole med engageret 

personale, der ønsker at være med til 
at sætte deres præg på skolens dag-
ligdag, og på skolens vej fremad

•  En skole, hvor forældrene er en res-
source, der deltager aktivt og flittigt

•  Et udviklingsorienteret skolevæsen, 
hvor der er plads til at tænke nyt

I Greve har vi en god balance mellem 
decentral beslutningskompetence og et 
fælles skolevæsen. Det betyder, at du 
både skal evne at træffe beslutninger 
og administrere på egen hånd samtidig 
med, at du har øje for at se din skole i 
en større sammenhæng. 

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte chef 
for Center for Dagtilbud & Skoler Char-
lotte Groftved på 43 97 94 78 for en ud-
dybning. Du er også velkommen til at 
kontakte viceskoleleder Michel Cou-
raud Møller på 43 97 31 39 for at aftale 
besøg på skolen. Du kan læse mere om 
kommunens skolevæsen på greve.dk/
skoler 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1.1.2015. 
Løn i henhold til gældende overens-
komst. Ansættelsen vil ske på kontrakt-
vilkår. 

Ansættelsesprocedure
Ansøgningen med relevante bilag skal 
være Greve Kommune i hænde senest 
30.10.2014 kl. 12.00. Ansøgning bedes 
sendt til sekretær Lise Hejselbæk på 
ans1@greve.dk. Mærk ansøgningen 
”skoleleder Krogårdskolen”. Der gen-
nemføres to ansættelsesrunder, og der 
vil være internetbaseret personligheds-
test mellem 1. og 2. samtale. Første 
samtalerunde forventes at finde sted i 
uge 46, og anden runde i uge 47. 

Skole-
leder til 

 Krogårdskolen 
pr. 1. jan. 2015

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Læs hele opslaget på  
www.greve.dk/job
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 Lederstillinger 

Vi søger en inspirerende, visionær og innovativ skoleleder, der kan arbejde strategisk 
med skolens kontinuerlige udvikling. En leder, der vægter elevernes fortsatte glæde, 
trivsel og læring højt.

Lidt om skolen:
Ruds Vedby Skole er en 1 sporet skole med 230 elever, hvoraf 100 er tilknyttet fritidstilbuddet 
fra 0.-6. Vi har 25 dygtige og engagerede medarbejdere, og har udviklet et meget velfungeren-
de teamsamarbejde, hvor læringsstile, iPad undervisning og digital læring er bærende elemen-
ter. Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder, administrativ leder og SFO leder.

Ruds Vedby Skole er i den grad en udviklingsorienteret skole, hvor der er højt til loftet. Vi er 
nysgerrige og tør prøve nyt, så “If you can dream it - you can do it”.

Ruds Vedby Skole søger en leder der: 
• Har store ambitioner for skolens mål – udviklingsmæssigt og  pædagogisk. 
• Er en ildsjæl.
• Er forandringsparat og god til at stå i spidsen for forandringer, samt følger op og evaluerer  
 på igangsatte projekter. 
• Er optaget af medarbejdernes trivsel og udvikling.
•	 Kan	identificere	og	anvende	medarbejdernes	ressourcer	og	kompetencer.
• Har stærke og tydelige kommunikative kompetencer. 
• Har overblik og kan sikre samarbejde, fælles retning og engagement.
• Fastholder det tætte samarbejde mellem lokalsamfundet og skolen.

Er du interesseret? – Så skriv i din ansøgning eller fortæl gerne via video, hvordan du vil løfte 
den komplekse opgave som vores nye skoleleder. Beskriv, hvordan du vil stå i spidsen for foran-
dringer og håndtere de udfordringer, der knytter sig til implementering af den nye folkeskolere-
form og en vellykket inklusionsopgave.

Hvordan er ansættelsesprocessen?
Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2014 kl. 12, og ansøgning med bilag sendes til rvs@soroe.dk.
1. samtalerunde gennemføres den 6.-7. nov. 2014 og 2. samtalerunde den 19. nov. 2014.
De kandidater, der går videre til 2. runde, skal imellem de to samtaler gennemføre en dialogtest 
samt oplyse referencer. Dette foregår 10. november om formiddagen.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med gældende overenskomst, idet 
det forventes, at resultatløn indgår som en de af løndannelsen.
Stillingen ønskes besat 1. januar 2015.

Vil du høre mere?
Hvis du vil høre mere om Ruds Vedby Skole, er du velkommen til at kontakte konst. viceskolele-
der Anne Raaholt, tlf. 5787 68 61 eller skolebestyrelsesformand Carsten Simonsen, tlf. 40 58 26 
97	og	evt.	aftale	at	aflægge	skolen	et	besøg.	Du	er	også	velkommen	til	at	kontakte	Børne-	og	
Familiechef Henrik Madsen på tlf. 5787 6101 / 29683193 for yderligere information.

Skoleleder til 
rudS Vedby Skole i Sorø
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Følg med og deltag  
i debatten på

 Lederstillinger 

Du har undervisningserfaring og 
en pædagogisk lederuddannelse, 
en naturlig empati, gåpåmod og 
brænder for at udvikle Sorø Gymnastikefterskole.

•	Synliggøre 
værdigrundlag og 
vision i dagligdagen.

•	Styrke og udvikle 
lærernes kompetencer.

•	Styrke og udvikle 
skolens teams.

•	Øge læringsudbyttet 
for eleverne.

•	Give sparring og 
modspil til lærerne i 
deres pædagogiske 
og faglige arbejde.

•	Styrke fagligheden 
i de boglige fag.

•	Ansvarlig for udvikling 
og afholdelse af prøver.

•	Styre den pædagogiske 
udvikling.

•	Søge en fælles 
pædagogisk forståelse 
i undervisningen og 
efterskoletiden.

•	Deltage i undervisning 
og tilsynsopgaver på lige 
fod med øvrige ledere.

Vi søger
PÆDAGOGISK LEDER

soroefterskole.dk/jobannonce

Vil du være en del af 
en rivende udvikling?

Løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningsfristen 3-11-2014 kl. 10.00 og mailes til fkh@sge.nu, 

emne ”Pædagogisk leder”. Samtalerne vil foregå i uge 46.

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DK

Pædagogisk leder 
til Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager er i gang med at opbygge en ny ledelsesstruktur. 

I den forbindelse søger vi en pædagogisk leder for skolens 10. klasser 

og Talentklasserne. 

Skolens ledelsesteam består herefter af skolelederen, en administrativ 

leder (souschef) samt to pædagogiske ledere.

Skolen på Sønderager er etableret i 2011 i forbindelse med en 

strukturændring af Herning Kommunes skoler.

Skolen består af tre forskellige afdelinger – Talentklasser, 10. klasser og 

Centerafdelingen for elever med Autisme Spektrum Tilstande. 

Den pædagogiske leder tegner 10. klasse- og Talentklasseafdelingernes 

pædagogiske udvikling i samarbejde med det øvrige ledelsesteam og 

skolens pædagogiske udvalg.

På Herning Kommunes hjemmeside kan du se hele stillingsopslaget 

samt søge stillingen elektronisk. 

Vi skal modtage din ansøgning senest den 29. oktober kl. 12.00.

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.

 
Læs mere på odense.dk/job

Højby Skole er nået langt med tiltag, der understøtter 
implementeringen af folkeskolereformen. Derudover 
arbejder vi aktivt på tværs af årgange og samarbejder 
med de omkringliggende skoler om bl.a. valgfag.
Som skole arbejder vi desuden målrettet med IT på 
alle årgange og i alle fag for at understøtte elevernes 
læring. Vi har 440 elever fra 0. til 9. årgang fordelt i tre 
huse opdelt efter ”lagkagemodellen”. Der er 50 ansatte 
fordelt på 34 lærere, to børnehaveklasseledere og 10 
pædagoger/medhjælpere og en skolesekretær. 

Stillingen forventes besat den 1. januar 2015.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder 
til Højby Skole
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 Specialstillinger 

 Lærerstillinger 

Tysklærer m.m. til friskole med albuerum
 
På Refsvindinge Friskole (udenfor Nyborg) søger vi en 
tysklærer, der med sikker hånd og spændende idéer kan 
være med til at udvikle faget og bl.a. føre vores 9. klasse 
til FSA.
 
Skolereform, arbejdstidsregler mv. tager vi i vores eget 
tempo, men er ikke desto mindre i rivende udvikling. 
Med vores nye 9. klasse er vi rundet 180 elever og for-
bereder os lige nu på at indføre iPads til alle, ligesom vi 
inden længe tager nye klasselokaler, forberedelsesfacili-
teter mv. i brug.
 
Se uddybet stillingsopslag, herunder ønsker til øvrig faglig 
profil, på www.refsvindingefriskole.dk.

VUC Djursland søger
Engageret underviser til 9. og 10. klasse (AVU)

VUC Djursland søger snarest en fuldtids lærer til undervisning på 
9. og 10. klasses niveau (AVU) til Grenaa og Hornslet.

Vi søger en lærer med følgende kvalifikationer: 

• Læreruddannelse med erfaring inden for to eller flere 
af følgende fag: matematik, dansk, engelsk, naturfag, 
samfundsfag og historie. 

• Lyst og energi til at undervise, motivere og fastholde unge og 
voksne på 9. og 10. klasse. 

• Stærk faglig viden inden for undervisningsdifferentiering.
• Erfaring med undervisning af unge med diagnoser, 

ordblindhed eller 2-sprogede.  

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til pædagogisk udvikling 
og teamsamarbejde i en hverdag, der også er præget af stor 
selvstændighed og egen tilrettelæggelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den enhver tid gældende 
organisationsaftale for lærere ved almen voksenuddannelse.  

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 
afdelingsleder Christina Stenumgaard Lind:

tlf.: 4172 8960 eller mail: cl@vucdjursland.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 20. oktober 2014

Ansøgning sendes pr. mail til job@vucdjursland.dk
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 Lærerstillinger 

Job

www.skive.dk

I Skive Kommune tilstræber vi mangfoldighed og op-
fordrer derfor alle interesserede til at søge.

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode 
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi.
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

VSD Balling søger lærere

Til Vestsalling Skole og Dagtilbuds afdeling i Balling 
søges to lærere. Læs mere på vsd.dk

Ansøgningsfrist: 23. oktober.
Samtaler forventes afholdt i uge 44.

 

Stillingen skal søges via www.skive.dk/stillinger

 

Lærer til udskolingen på  
Store Heddinge Skole

Børn og Unge

Store Heddinge Skole har igennem de senere år 
gennemgået en stor udvikling, og vi er nu i fuld gang 
med at implementere den nye skolereform. Vi søger 
en engageret ny kollega, som kan være med til at 
bringe os hen mod vores mål, hvor trivsel og læring er 
i højsæde.

Der er som udgangspunkt tale om en stilling på fuld 
tid, men alt efter hvordan vi ellers kan få tingene til at 
gå op, kan det også være en stilling på nedsat tid. 

Stillingen er i udskolingen og følgende fag
områder skal dækkes:
• 7. årgang: dansk, engelsk, linjevalgfag og motion/

bevægelse
• 8. årgang: historie, kristendom og samfundsfag 
• 9. årgang: engelsk og motion/bevægelse
• Lektiehjælp i udskolingen

Og ved fuld stilling også:
• Madkundskab i 7. klasse

Tiltrædelse senest den 1. december 2014. Løn og an-
sættelse i henhold til relevant overenskomst.
 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til  
skoleleder Jannick S. Mortensen tlf. 5657-5490 /   
jannmort@stevns.dk

Se fuld stillingsbeskrivelse på skolens hjemmeside: 
www.storeheddingeskole.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes via kommun-
ens hjemmeside, under fanen Ledige stillinger, senest 
mandag den 20. oktober 2014. 
Der vil blive afholdt samtaler i uge 44.

Stevns Kommune kræver en udvidet straffeattest (§ 
22-attest) og en børneattest (§ 36-attest) inden an-
sættelse i ovennævnte stilling.

Læs resten på www.helsingor.dk

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2014 kl. 12.00.

Lærere til ADHD afdeling i Snekkersten

Spændende udfordringer 
Vi søger en lærer til udskolingen med linjefag i Dansk og 
Engelsk samt en lærer til mellemtrinnet med linjefag i 
Dansk og gerne Idræt. Vi ser gerne, at du har IT-kompe- 
tencer, som kan bruges i afdelingen. Vi har et lærings- 
miljø, som bygger på struktur, visualisering og genkende- 
lighed. 

Du skal brænde for et udvidet skole/hjem samarbejde, 
hvor en anerkendende tilgang til både børn og forældre 
er afgørende for at skabe udvikling. Er du den, der er 
klar til at være en del af en spændende og udfordrende 
hverdag, så skal du læse videre på ...
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 Lærerstillinger 

Er du vild med at være lærer – og vil du være en del 
af vores hold? Så er vi stedet for dig!

Kan du både undervise i musik på alle klassetrin OG tysk 
i overbygningen, så er du lige den, vi søger til et barsels-
vikariat som faglærer med en beskæftigelsesgrad på 80%. 
Du må også meget gerne være frisk på håndarbejde på 
mellemtrinnet og lektiecafé i overbygningen.

Du får til gengæld en unik mulighed for at afprøve dig selv 
i en særlig skoleform. 
• Et helt kalenderårs vikariat fra januar 2015
• Ansættelse i hht. OK mellem FSL og Finansministeriet.
• Dialogorienteret arbejdsplads. Tilstedeværelse i forhold  
 til samarbejde og tilbud om flex-/hjemmearbejde. 
 Gruppearbejdsrum, hvis du foretrækker at udføre alt dit  
 arbejde på skolen. 

Kun kandidater, der har ovenfor nævnte fagligheder og har 
besøgt os fysisk, vil komme i betragtning. Ansøgning med 
referencer, eksamenspapirer og cv senest pr. mail søndag 
d. 19. oktober 2014.
Samtaler afholdes mandag d. 27. oktober 2014 fra kl. 16.30.
Du kan læse om os på www.albertslundlilleskole.dk og 
kontakte os for besøg nedenfor.

Unik barSElSvikar SøGES

Albertslund Lille Skole
Herstedøster Skolevej 28 • 2620 Albertslund

Tlf. 43 45 12 30 • info@albertslundlilleskole.dk
att. Skoleleder, Trine Nielsen

Kan du din matematik, 
kristendom og historie?

Så har 5. årgang på Solvangskolen i Farum et skema klar til 
dig! Kom og bliv en del af et godt og tillidsbaseret samarbejde 
mellem medarbejdere og ledelse, hvor en god stemning og 
trivslen blandt personalet vægtes højt. Stillingen kan være 
din fra 1. december 2014.

Vi søger en kollega, der trives i et udviklingsorienteret lærings-
miljø, og som har en naturlig søgen efter at være medskaber af 
værdifulde og realistiske løsninger. I den ledige stilling ligger 
ressourcetimer og medansvar for årgangens fælles læringscafé 
og faglige fordybelse - den understøttende undervisning, samt 
kontaktlærerfunktion. På 5. årgang venter 1 matematikhold, 1 
natur & teknikhold, 3 hold i kristendom og 2 historiehold på dig. 

Udvikling er en forudsætning for læring
Vi har investeret massivt i IT og medier og ikke mindst udvikling 
af læringsmiljøer ude og inde. Alle medarbejdere har egen lap top 
og nyeste iPad til rådighed. Der er etableret nye arbejdspladser 
og rammer for 1,5 mio. kr. til lærere og pædagoger. 

Fart på folkeskolereformen i Furesø 
I Furesø er der etableret en Fælles forståelse om opgaveløsningen 
i folkeskolen, hvilket bl.a. betyder 208 arbejdsdage, en tilstede-
værelsestid på gennemsnitlig 35 timer om ugen herunder tid til 
teamsamarbejde og individuel- og fælles forberedelse, et gennem-
snitlig undervisningstimetal på 750 undervisningstimer, og 224 
timer om året til individuel forberedelse. Læs mere på 
www.skolereform.furesoe.dk 

Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job 
senest 27. oktober kl. 12.00.
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Da en af vores lærere ønsker at arbejde tættere på sin bopæl, 
søger vi pr. 1. november 2014 en lærer til følgende skema: 
Matematik i 3. klasse, natur/teknologi i 2., 3. og 5. klasse, 
idræt (pige) i 2. og 3. klasse, biologi i 7. og 9. klasse samt 2 
specialtimer i matematik. I alt 26 lektioner om ugen. Det er 
en fast stilling på fuld tid. 

Vi er en privatskole med ca. 750 elever og 60 medarbejdere i 
grundskolen – en levende og dynamisk arbejdsplads med et 
godt arbejdsmiljø beliggende i naturskønne omgivelser. 
Vi lægger vægt på faglig fordybelse, respekt og ansvar i et 
åbent og kreativt miljø med et særdeles godt samspil mellem 
skole og hjem. 

Medarbejdere skal være på skolen, når tilstedeværelse er 
påkrævet, ellers ikke. Nye medarbejdere har tutorordning. 

Hvis du har lyst til at vide mere, så besøg vores hjemmeside 
www.bagkost.dk eller kontakt afdelingsinspektør Helle 
Brinch eller viceafdelingsinspektørerne Claus Sabroe og Leif 
Rasmussen på telefon 44 98 00 65.

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.

Ansøgningen mailes til hb@bagkost.dk. Hvis det er muligt, 
vedhæftes ansøgning og bilag i ét dokument. Ansøgningen 
stiles til bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 
Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningen skal være skolen i hænde så hurtigt som 
muligt dog senest torsdag den 23. oktober 2014 kl. 12.

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums
grundskole søger lærer med fagene
matematik, natur/teknologi, biologi og idræt

Aldershvilevej 138 • DK 2880 Bagsværd • Tlf. +45 44 98 00 65 • Fax + 45 44 98 03 22 
E-mail bk@bagkost.dk • www.bagkost.dk

www.fredensborg.dk

Fredensborg Kommune – En arbejdsplads der udvikler sig i takt med samfundet. 
Ofte går vi forrest.

Teamsamarbejde, professionelt gå på mod og godt humør 
er vores værktøj. Trivsel for alle og høj faglighed er vores 
mål. Hvis du fi nder det attraktivt, så vil vi meget gerne 
høre fra dig. 

Stilling 1 – klasselærer til 1. klasse:
• Dansk, billedkunst, kristendom og UUV timer

Vores udskolingslinjer – Global, Science, Act and Art og Idræt 
– er én af fl ere pædagogiske satsninger på Fredensborg Skole 
og den primære læringsplatform for skolens ældste elever. 

Stilling 2 – lærer til udskolingen/Act & Artlinjen: 
• Engelsk 6. og 8. klasse
•  Timer på linjen, herunder ansvar for madkundskab 7. klasse 

og engelsk i 8. klasse 
• Matematik i udskolingen, ressourcetimer og UUV timer 

Stilling 3 – lærer til udskolingen/Act & Artlinjen:
• Engelsk 7.-9. klasse
• Timer på linjen, bl.a. dansk 
• AKT timer og idræt i 8. klasse

På www.fredensborgskole.dk, ’ledige stillinger’ kan du se mere 
om, hvad vi forventer af dig, samt læse mere om skolens tre 
matrikler, visioner og værdier. 

Alle tre stillinger er på 37 timer, og løn og ansættelsesvilkår efter 
gældende overenskomst med DLF. Ansøgningsfrist den 21.10 
kl. 12.00. Samtaler i uge 44. Ved spørgsmål kontakt Helle Funch 
på 41 21 81 46. Stillingen søges via kommunens hjemmeside: 
www.fredensborg.dk/forside/job.

FREDENSBORG SKOLE SØGER 
SNAREST TRE UDDANNEDE LÆRERE 

PPr Hillerød, Hillerød kommune

Leder af tale-høre-teamet – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 27/10/14

Net-nr. 13887

kirkemosegård – Moeskærskolen, Greve kommune

Skoleleder søges

§ ansøgningsfristen er den 10/10/14

Net-nr. 13843
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 Lærerstillinger 

Vi søger 3 engagerede lærere, som vil være med til at folde den 
nye folkeskolereform ud på Allerslev Skole. Tiltrædelse 1. oktober 
2014 eller snarest. Det er 2 faste stillinger og et barselsvikariat.

• Lærer til vores indskolingsafdeling med fagene matematik, 
natur/teknik og drengeidræt. 

• Lærer til udskoling/mellemtrin med fagene tysk, hjem-
kundskab, idræt, valgfag og understøttende undervisning. 

• 3 måneders barselsvikariat i udskolingsafdelingen med følg-
ende fag: Matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt. 
Vikariatet starter d. 1. november 2014.

Allerslev Skole har 660 dejlige elever fra 0.-9. klasse, 46 engagerede 
lærere, 30 dygtige pædagoger og et meget aktivt lokalområde. 
Skolen ligger 5 minutters gang fra Lejre Station midt i et natur-
skønt område, som flittigt benyttes i undervisningen. 
Skolens øvrige fysiske rammer er meget fine. Vi er opdelt i 3 
afdelinger – indskoling, mellemtrin og overbygning. Vi har ry for 
at være en faglig skole, men vi prioriteter også de kreative aktivi-
teter samt et trygt og udviklende fællesskab.  

Vi ønsker medarbejdere, som kan indgå i skolens hverdag med 
humor, varme, engagement og samarbejdsvilje. 
Vores vision er: Glæde Udvikling og Fællesskab. 
Vi tilbyder en skole, som har ry for at tage imod nye lærere 
med venlighed og åbenhed, meget hjælpsomme kolleger og en 
ledelse, hvis dør altid er åben.

Du kan se mere om skolen på www.allerslev-skole.dk

Ring til os hvis du er interesseret og kig også gerne forbi;
Skoleleder Niels Berendsen tel. 5132 2913 eller viceskoleleder 
Tommy Fredensborg tel. 2479 0948

Ansøgningsfristen udløber den 24. oktober 2014
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning samt eksamensbevis, c.v. og evt. anbefalinger 
fremsendes på mail til: allerslev-skole@lejre.dk

Allerslev Skole søger lærere

Strøbyskolen, Stevns kommune

Skoleleder til Strøbyskolen på Stevns

§ ansøgningsfristen er den 08/11/14

Net-nr. 13847

Sofieskolen, Gladsaxe kommune

Afdelingsleder til skoleafdelingen

§ ansøgningsfristen er den 20/10/14

Net-nr. 13874

St. Magleby Skole, dragør kommune

Vi søger Danmarks bedste skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 09/10/14

Net-nr. 13886

Nyrupskolen, kalundborg kommune

Viceskoleleder til Nyrupskolen 

§ ansøgningsfristen er den 22/10/14

Net-nr. 13870

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Nibøl Danske Skole

§ ansøgningsfristen er den 21/10/14

Net-nr. 13853

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleleder ved Sønder Brarup Danske Skole

§ ansøgningsfristen er den 28/10/14

Net-nr. 13894

busses Skole, Gentofte kommune

Naturfagslærer søges

§ ansøgningsfristen er den 31/10/14

Net-nr. 13892

Charlotteskolen, Høje-Taastrup kommune

2 lærere til Charlotteskolen 

§ ansøgningsfristen er den 19/10/14

Net-nr. 13869

bagsværd kostskole og Gymnasium, Gladsaxe kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/10/14

Net-nr. 13884

Midtskolen, afdeling bavne, faxe kommune

Lærer – barselsvikar søges

§ ansøgningsfristen er den 20/10/14

Net-nr. 13873

Sankt birgitta Skole, lolland kommune

Dansklærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 24/10/14

Net-nr. 13901
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Syd for Barcelona i 
hasselnøddebjergene
4-13 personer. 3 etager 
med hver sin lejlighed, 
egen terrasse, flot udsigt 
og udgang til have med 
svømmepøl.
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaArgentera.com

Dejligt lyst sommerhus 
ved Nykøbing Sj.
105 m2. 8 sengepladser. 
opvaske- + vaskemask. 
naturskønne odsherred. 
Udlejes i efteråret og i ju-
leferien.
Telefon: 27632585 
lejsommerhus.blogspot.dk

Stilfuld lejlighed Berlin
luksuslejlighed udl. på 
feriebasis i friedrich-
schain. 86 m2, 3 værel-
ser. Altan med solng. 4 til 
6 personer.  
Telefon: 20214190  
www.berlin-ferie-lejlighed.dk 

Andalusien. Gualchos
Charmerende byhus med 
internet og klimaanlæg. 
solterrasse. Centralt be-
liggende i byen. se mere 
på hjemmesiden.
Telefon: 0045 21754774/ 
0034 679083510 
www.gualchos.net. www.
sydspanien.eu

Charmerende hus 
tæt på Rom
1500 tals hus beliggende 
i bjerglandsby med slag-
ter, bager, etc. kun 52 km 
fra Rom. 360 graders pa-
noramaudsigt.
Telefon: 60226802 
www.casanorma.com

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

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

bazar
    ikke-koMMerCielle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer

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.

kildegård Privatskole, Gentofte kommune

Kan du give glæden videre?

§ ansøgningsfristen er den 14/10/14

Net-nr. 13889

Hedehusene Skole, Høje-Taastrup kommune

Indskolingslærer

§ ansøgningsfristen er den 23/10/14

Net-nr. 13897

Stenhus kostskole, Holbæk kommune

Lærer – Stenhus Kostskole

§ ansøgningsfristen er den 10/10/14

Net-nr. 13872

Herstedvester Skole, albertslund kommune

Lærere søges til Herstedvester Skole 

§ ansøgningsfristen er den 27/10/14

Net-nr. 13888

Skolen i Peter Vedels Gade, københavns kommune

Lærere til specialskole

§ ansøgningsfristen er den 22/10/14

Net-nr. 13866

Søndre Skole, køge kommune

To faste lærerstillinger

§ ansøgningsfristen er den 21/10/14

Net-nr. 13885

CiCed, københavns kommune

Volontører søges til Zanzibar

§ ansøgningsfristen er den 30/10/14

Net-nr. 13845

Herstedøster Skole, albertslund kommune

To uddannede lærere

§ ansøgningsfristen er den 20/10/14

Net-nr. 13891

egholmskolen, Vallensbæk kommune

Egholmskolen mangler to lærere på 5. årgang

§ ansøgningsfristen er den 22/10/14

Net-nr. 13890
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rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skrædder-
syer rejsen efter jeres ønske, så I får mest muligt ud af studierejsen, fagligt som socialt.
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

1270,-
pr. person
6 dg /3 nt.

PRAG
 EGEN BUS fra kr.

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 49
meeb@team-benns.com
www.team-benns.com

London, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1915,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2360,-
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2535,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Rom, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1990,-
Athen, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2290,-

Top 3 faglige besøg i Prag: 
• Theresienstadt
• Skoda-bilfabrikker
• Foredrag med tidl. ansat
 ved den danske ambassade

Alle grupper hos AlfA Travel 
får deres helt egen AlfA Gate - 
GRATIS. Gaten er en unik portal 
på nettet, som giver dig ad-
gang til al information om rej-
sen - både før, under og efter. 
Kontakt os og hør mere...

CHECK IND OG SPAR TID!
Tag til Europas hovedstad og oplev magtens centrum. Leg 
europaparlamentariker for en dag eller besøg NATO. Besøg 
også en danske kirke i byen eller byens kendetegn Atomium. 
Kontakt Rikke eller Juliane for en snak på 80 20 88 70. 

SKolerejSer 2014/2015
 - BeSTIl jereS TIlBud nu

Vi har gjort det meget lettere at 
arrangere studierejsen - og spare tid. nYHed!

Læs mere:

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

BruXelleS med BuS - 5 dage

fra Kr. 1.498,-

alfa-folkeskolen_Bruxelles_sep14.indd   1 9/26/2014   11:24:43 AM

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

141966 p38-49_FS1714_Lukkestof.indd   47 06/10/14   15.01



48 /  f o l k e s k o l e n  /  1 7  /  2 0 1 4

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

Hotel Haraldskær 

Hotel Skarrildhus

Dealen består af: 
· Velkomstdrink
· 3-retters menu eller bu� et
· Overnatning
· Morgenbu� et 

2 personer fra  848,-

Bookes direkte hos hotellerne og gerne per mail. Afregning ved afrejse. 
DLF medlemsnummer opgives ved reservation. Forbehold for udsolgte dage. 

Tilbuddet er gældende fra 1. oktober til og med 18. december.

(Tillæg på 200,- på Hotel Sixtus og Hotel Frederiksdal,
 samt for lørdage på de øvrige hoteller.)

DLF DEAL 
- kun for medlemmer

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer torsdag den 23. oktober

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

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

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  ..................... fra kr.  2.225,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt  ......... fra kr.  1.570,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  1.880,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  2.275,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  1.895,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Dublin: • Wicklow Mountains
•  Kilmainham Gaol • Fagligt relevante foredrag

STUDIEREJSE TIL
DUBLIN
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  2145,-
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

ABONNEmENt  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. for abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
løssalgspris: 40 kroner. 

154.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 18  7. oktober 14. oktober 23. oktober
folkeskolen nr. 19  20. oktober 27. oktober 6. november
folkeskolen nr. 20  4. november 11. november 20. november
folkeskolen nr. 21  18. november 25. november 4. december

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

131. årgang, Issn 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, 
esc@dlf.org
simon Brix Justesen,  
sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
154.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidefoto: Peter Helles eriksen

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
Bo holmsgaard

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

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

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

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

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.
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ULovLig  advarseL?
Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt 
skal undersøges af en dommer. 
Side 6

Privat LektiehjæLP
Mød lærer med egen virksomhed, 
der ofte hyres af forældre. 
Side 30

benzin og matematik
Elever drøner i gokart og skal  
beregne gennemsnitsfarten. 
Side  22

Lærer den ene dag. Embedsmand den næste. Flere af René Aistrups 
kollegaer på Skolen ved Sundet stiller sig kritiske over for, at deres  

tidligere tillidsrepræsentant nu bærer to kasketter.  

P O R T R Æ T T e R e T  •  S i d e  1 2
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Ved Morten Riemann
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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.

Mønsterbrydere gør op med  
tyngende  
akademisk ophav

F l e r e  m e d i e r : 

Sammenligning af tilfældige 
tal siger utroligt meget
Reality-programmet »Paradise Hotel« 
har næsten samme antal ansøgere 
som læreruddannelsen. Efter at den 
historie for nylig kørte i flere danske 
medier, har mange journalister fået 
blod på tanden til at sammenligne an-
dre tilfældige tal. 
  »Det viser sig, at 14-årige bruger mere 
tid på at spille Xbox, end de gør på at 
drikke skolemælk«, skriver for eksempel 
en journalist. »Det synes jeg siger utroligt 
meget om den tid, vi lever i«. Og en anden: 

»Lærestanden har da virkelig et 
imageproblem, når man ser, hvor man-
ge skoleelever der foretrækker Nutella 
frem for matematiklektier«. Og endnu 
en: »Børn og unge i dag tænker ikke på 
andet end at blive kendte. De vil alle 
sammen have mere anerkendelse, end for 
eksempel jeg har fået«. Og: »Langt flere 
unge vil til koncert med popfænomenet 
Christopher end til uddannelsesmesse i 
Herning Kongrescenter – det siger vist 
alt om den generations prioriteter«.

Indsatsen for at bryde social arv i 
skolesystemet har vanskelige vilkår. 
Alligevel støder man indimellem på 
de såkaldte mønsterbrydere, som er 
personer, der har formået at gøre op 
med et tyngende ophav. 
     Et eksempel er fjortenårige Daniel, 
hvis forældre begge er akademikere. 
På trods af sin baggrund er det lyk-
kedes drengen at klare sig markant 
anderledes end sine forældre i skolen. 
Som hans skolegang har udviklet sig, 
har Daniel således hverken lyst eller 
kompetence til nu at påbegynde en 
videregående uddannelse. Ifølge un-
dersøgelser er det barndomshjemmet 
snarere end skolen, som kan hjælpe 
elever af med lysten til at læse videre.

Så kan de lærer det / 67

Lærer skuffet over an-
tallet af likes for kri-
tisk statusopdatering 
om sociale medier.

Om fremtiden starter i 
skolen? Hystade vil hel-
lere diskutere, om frem-
tiden begynder i skolen.

Må have været tidli-
gere elev, der hilste 
så pænt?

Kropsfokuseret hi-
storielærer sikker på, 
at det vil gå meget 
bedre denne gang 
med de her kettle-
bells, end det gjorde 
sidst med sjippetovet 
og forrige gang med 
boksepuden.

Forælder formentlig 
alligevel idiot.

87,5 %22,5 %

Når Anton starter i legegruppe i 
0.B, kan hans mor og far starte 
en forældregruppe

Undersøgelser viser, at forældre gerne VIL 

samarbejde. Men frygten for, at det tager for 

meget tid, bremser mange.

Forældrefi duser.dk gør det nemt ved at give 

skoler og forældre konkrete fi duser til at opbyg-

ge samarbejdet. Fx med facebook-grupper 

som letter kommunikationen og styrker sam-

arbejde og sammenhold blandt forældrene.

Det er vigtigt, fordi forældre smitter, og fordi 

sammenhold omkring børn giver sammenhold 

mellem børn.

Forældrefi duser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden samt Skole og Forældre.

Facebook-grupper – fordi alle skal være med, også de voksne. 
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1 års forbrug af frugt til 

hele 0. klassen fra Aarstiderne.

Besøg Forældrefi duser.dk/facebook 
og opret en facebook-gruppe for klassens 

forældre.

Gør det senest 31. november 2014 og 
vær med i lodtrækningen om 2x1 års 

frugt til hele klassen fra 
Aarstiderne!
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Vi har samlet de stærkeste digitale læremidler i 
en matematikportal.

Hver portal indeholder digitale læremidler, der tager 
udgangspunkt i fagets indhold og didaktik og byder 
på høj faglighed og inspirerende læringsforløb.

Portalerne kan bruges som:
• Grundsystem 
• Træ ningsplatform
• Evalueringsplatform
• Ressource- bank. 

Fordelen er, at det hele er samlet ét sted!

Matematik  ·  0.-10. klasse
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Portaler fyldt med faglighed
- din digitale indgang til matematikundervisningen

NYHED

Portaler til alle fag! 
Scan koden og se alle 
Alineas nye portaler.

Nu er det blevet endnu nemmere at vælge digitale læremidler til din matematikundervisning.

Matematik med digitale fordele

Nysgerrig efter at vide mere? 
Kontakt Eva Stokholm
E-mail: est@alinea.dk
Tlf.: 25 27 77 08
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