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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Velkommen 
tilbage

Ud over at der nu endelig – traditionelt sent fredag eftermid-
dag – er kommet nye retningslinjer for skolen, kan vi glæde 
os over flere opmuntrende nyheder: Lærerne har ifølge en ny 
undersøgelse klaret coronaskolen rigtig godt. Halvdelen af for-
ældrene vil nu i lyset af erfaringerne i højere grad end tidligere 
anerkende lærernes indsats og roser generelt undervisningen i 
perioden.

Forældrenes tvungne indblik i undervisningen ved køkken-
bordet har åbenbart ført til nogle positive overraskelser. 

Flere nye lærere får også nu støtte til den vanskelige start på 
skolehverdagen. Folkeskolen har set på nye lokalaftaler, der er 
indgået mellem lærerkredse og kommuner, og i mange er der 
sat konkrete tal og handlinger bag de smukke ord om at tage 
bedre mod nyuddannede lærere. Mentorordninger og nedsat 
lektionstal er det mest almindelige.

Det er også på høje tid! Tidligere undersøgelser har vist, at 
efter to år er hver sjette nye lærer tjekket ud af skolen igen. 
Det er en ordentlig mundfuld at starte med årsplaner, nye klas-
ser, nye fag, nye kolleger og en livlig og til tider meget hektisk 
dagligdag. 

Men det er svært at forstå, at de nye velkomstordninger 
ikke findes overalt. Det er i kommunernes interesse at holde 
på de nyuddannede lærere i lyset af vigende ansøgertal til 
læreruddannelsen. Lykkes det at få flere nye lærere til at blive i 
skolen, slår kommunerne to fluer med det berømte smæk. Dels 
giver det bedre undervisning. Dels vil lærere, der er glade for 
deres arbejde, fungere som ambassadører, der kan få flere unge 
til at søge uddannelsen i de kommende år. 

Troværdige mennesker, som anbefaler noget til andre, er – 
som enhver sælger kan fortælle – den absolut mest værdifulde 
reklame, man kan få.  

Der er som bekendt kommunalvalg i efteråret. Så der er en 
glimrende lejlighed til at stille kritiske spørgsmål til de kom-
muner, som hænger i bremsen. God arbejdslyst.

Det kan være hårdt at starte 
igen efter en laaang ferie. Men 
det er også herligt at møde alle 
kollegerne og opleve energien 
af fællesskab og solbleget hår. 

Velkommen tilbage til et 
spritnyt skoleår. Åh nej, ikke 
mere sprit. Men nyt i hvert fald.
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Ny undersøgelse 
viser, at forældres 
respekt for lærernes 
faglighed har fået et 
kæmpe løft i løbet af 
coronaperioden.

Julie Meldgaard Hagerup blev 
lærer i en coronatid, og det 
giver hende visse udfordringer 
ud over de sædvanlige. 
Heldigvis kommer hun til at 
nyde godt af bedre arbejds-
vilkår for nyuddannede lærere.
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3
 VIGTIGE

At skoleelever landet over igen samles i små 
klasseværelser frem for at være spredt ud i 
sommerlandet, vil kunne aflæses i stigende 
smittetal. Det forudser sundhedsminister 
Magnus Heunicke (Socialdemokratiet).

”Derfor vil jeg også opfordre forældre med 
børn mellem 12 og 15 år til at overveje 
VACCINATION”, skriver ministeren på 
Facebook. Ifølge direktør for Sundhedssty-
relsen Søren Brostrøm skal mindst 90 
procent i aldersgruppen vaccineres, før han 
er tilfreds. Gruppen blev indkaldt til vacci-
nation midt i juli. Den 3. august havde 31 
procent modtaget første stik.

Mens vaccinationer altså er myndigheder-
nes vigtigste våben i kampen mod skolened-
lukninger, hæves barren samtidig for, 
hvornår en skole skal sende eleverne hjem 
til fjernundervisning. Den 4. august kom der 
nye retningslinjer fra Undervisningsministe-
riet, og ifølge dem skal der nu være 1.000 
smittede ud af 100.000 i et sogn, før 
SKOLER SKAL LUKKES NED. Tidligere var 
tallet 600 ud af 100.000. Tallet for kommu-
ner er også ændret fra 300 til 500 smittede 
per 100.000 i en kommune.

Den efterhånden velkendte pind i næsen er 
fortsat også i arsenalet af tiltag mod 
smittespredning på skolerne, understreger 
Undervisningsministeriet, som kraftigt 
opfordrer elever over 12 år og ansatte til 
fortsat at blive CORONATESTET på ugentlig 
basis. Opfordringen gælder ikke, hvis man er 
færdigvaccineret, eller der er gået mindst 14 
dage fra første vaccinationsstik.

1

3

2

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk
Mest læste:
DLF og politikere kritiserer: 
Nye coronaretningslinjer for 
skoler burde være klar nu

Mest debatterede:
Blog: Hvad menes  
der med begrebet  
”velfærdsuddannelse”?

Forsikringsselskab  
lover klimarigtige  
investeringer
Som det første danske forsikringsselskab har 
Lærerstandens Brandforsikring vedtaget en 
klimastrategi. I den lover forsikringsselskabet, at 
selskabets otte milliarder kroner skal investeres på en 
måde, der lever op til Paris-aftalen om at begrænse 
den globale gennemsnitstemperaturstigning til 
maksimalt 1,5 grader i 2030. I dag er godt ti procent 
af investeringerne bæredygtige i form af cirka 600 
millioner kroner i skov, 200 i infrastruktur og cirka  
80 millioner kroner i sociale investeringer. 

Fald i antallet af  
mænd optaget på 
læreruddannelsen
Kvinderne er allerede i markant overtal på lærerværelserne, 
og tendensen forstærkes sandsynligvis i fremtiden. Færre 
studerende har søgt læreruddannelsen i år, færre er 
blevet optaget – og det største fald er sket i antallet af 
optagne mænd. Fra 2020 til 2021 er optaget af mænd 
således faldet fra 1.035 til 930. Faldet svarer til ti procent. 
Antallet af optagne kvinder er til sammenligning faldet 
med to procent. I 2019 viste en opgørelse fra Lærer-
foreningen, at cirka syv ud af ti af foreningens medlemmer 
er kvinder.
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I sidste uge mødte lærerne Döne Korkmaz Karabulut og Mia Torholt ind på Glostrup Skole 

for at forberede skoleåret 2021/22 – med frygten for flere nedlukninger i baghovedet. 

"Man tænker lidt over det, når man lægger årsplaner. Jeg bliver nødt til at kunne justere. 

Og så bliver vi i høj grad nødt til at gå tilbage til de gamle årsplaner, for der er forløb, som 

vi slet ikke har fået arbejdet med, fordi vi blev hjemsendt. Derfor er det vigtigt at finde ud 

af, hvad vi mangler fra sidste år", siger Mia Torholt.
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Som en af få roligans bosiddende i 
Danmark var lærer Søren Riis-Jensen 
sammen med sin mor på plads på 
Wembley i London, da Danmark spille-
de semifinale mod England til Europa-
mesterskabet i fodbold. 

Allerede da Danmark slog Rusland 
i sidste gruppekamp og gik videre til 
knockoutfasen, tog de to trofaste fans 
fra Skive til London og udholdt de fem 
døgns karantæne, i håbet om at det 

danske landshold ville vinde kvartfina-
len, som blev spillet i Aserbajdsjan, og 
komme videre.

"Jeg har ikke været i London siden 
januar 2020, og jeg plejer faktisk at 
være her hver anden måned, så vi ville 
rigtig gerne af sted", fortæller Søren 
Riis-Jensen, der ligesom sin mor har 
sæsonkort til Chelseas hjemmebane, 
Stamford Bridge, i London.

Lærer tilbragte fem døgn i karantæne 
for at se EM-semifinalen i London

LÆRERLIV

Søren Riis-Jensen

Lærer på  
Højslev Skole
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Skoler kan i højere 
grad forblive åbne 
ved coronasmitte

"Efter en lang periode, hvor mange elever og studerende 
har oplevet at være hjemsendt, skal skoledagen nu tilbage 
til det, vi husker fra før epidemien. Men det er stadig vigtigt 
at mindske smittespredning, så de gode råd skal stadig hu-
skes ude på skolerne", opfordrer Sundhedsstyrelsen.

Den meget smitsomme deltavariant er nu den altdomine-
rende herhjemme, og det er derfor stadig afgørende, at man 
bliver hjemme og bliver testet, hvis man har symptomer – 
også selv om man er færdigvaccineret.  

mbt@folkeskolen.dk

En enkelt coronaramt elev sender ikke længere hele klasse 
hjem i det kommende skoleår. 
   Sundhedsstyrelsen har lempet retningslinjerne, så hjem-
sendelser kun finder sted ved større smitteudbrud eller an-
dre særlige situationer. For eksempel hvis mere end 30-40 
personer på skolen er smittet, ved en superspredningsbe-
givenhed på skolen, eller hvis der er tale om nye og særligt 
bekymrende coronavarianter blandt de smittede på skolen.
   "Vi vil meget gerne være med til at få skolegangen tilbage 
til det normale før coronaepidemien. Vi ved, at det er vigtigt 
for børns trivsel, at hverdagen er genkendelig. Derfor er 
vores prioritet at sikre, at skolerne forbliver åbne, så vidt 
det er muligt", udtaler læge i Sundhedsstyrelsen Andreas 
Rudkjøbing.

Definitionen af, hvem der er nær kontakt til en smittet i 
skolen, ændres også. De nye retningslinjer betyder, at en 
lærer for eksempel skal have været under en meter fra en 
smittet person i 15 minutter eller mere for at blive betragtet 
som nær kontakt. Man er heller ikke længere nær kontakt, 
blot fordi man er i stamklasse med en smittet person.

Siden 17. juni har Sundhedsstyrelsen anbe-
falet, at 12-15-årige bliver vaccineret mod 
covid-19. Godt 35 procent i denne alders-
gruppe har fået deres første stik, og endnu 
ti procent har booket tid til vaccination.

"Vaccineindsatsen og den høje tilslut-
ning også blandt de 12-15-årige betyder, at 
samfundssmitten lige nu er lav, og det skal 
naturligvis komme skolebørnene til gavn. 
Men vi opfordrer samtidig alle dem, der 
endnu ikke har booket tid til vaccination, 
til at få det gjort, så vi kan holde fast i den 

lave smitte og gensynet med hverdagen på 
skoler og uddannelsessteder", siger Andre-
as Rudkjøbing, læge i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vacci-
nationen af børn allerede fra første stik vil 
være med til at forhindre smittespredning 
på landets grundskoler, ligesom vacci-
nation vil reducere behovet for testning, 
hjemsendelse af skoleklasser og smitte-
opsporing.

mbt@folkeskolen.dk

Hele klasser bliver ikke længere sendt 
hjem, når en enkelt elev er smittet med 
covid-19, og definitionen på nære kontakter 
er også ændret. 

Vaccination 
blandt børn 

begrænser smitte

Redigeret af: msc@folkeskolen.dk
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Matematik – Kald det kærlighed
Den 14. september 2021 – Helnan Marselis Hotel, Aarhus C

Arrangør: Hanne Due Bak, UCN CFU, hdb@ucn.dk - Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

– At lære i skolen - Lene Tanggaard 
– Alt det vi kan - Rasmus Alenkær
– Hjælp – jeg skal udenfor med børnene - Karen Barfod og Stine Michaelsen
– Matematiske guldgruber fra hverdagen - Jesper Albinus
– Break-out-box - Ian Stenz
– Opsamling og perspektiver - Mikael Skånstrøm

Læs mere og tilmeld dig på

viacfu.dk/mateva
Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler
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 “Nu kan jeg igen kigge mine  
tidligere kolleger i øjnene, når 
jeg møder dem på gaden”.

 “Lærernes pauser er blevet 
spist, når der er et øget 
behov for hygiejne”.

  “Før havde man praktiske fag, for 
at eleven skulle udvikle sig. Nu 
har man det, for at samfundet  
skal udvikle sig”.
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Ny respekt for 
lærernes faglighed
ORD Andreas Brøns Riise  
ILLUSTRATION Øivind Hovland
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Det seneste halvandet år har budt på en 
markant anderledes skolegang for de danske 
elever, efter at coronapandemien har medført 
flere hele og delvise skolenedlukninger.

De voldsomme omvæltninger er dog ikke 
gået ud over forældrenes tilfredshed med 
folkeskolen – tværtimod. Det viser en ny 
rundspørge fra lektiehjælpsfirmaet GoTutor i 
samarbejde med analysefirmaet Norstat.

Den viser, at 52 procent af forældrene vur-
derer kvaliteten af undervisningen i folkesko-
len som høj eller meget høj. I 2018 var det tal 
blot 33 procent.

Spørger man forældrene, hvor tilfredse de 
overordnet er med det, folkeskolen tilbyder, 
lyder svaret nu, at 66 procent er tilfredse eller 
meget tilfredse. Det er en stigning på 15 pro-
centpoint siden 2018. 

Undersøgelsens resultat vækker glæde hos 
Regitze Flannov, der er formand for undervis-
ningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

“Coronaperioden har jo i bund og grund 
været et ufrivilligt eksperiment, der dog har 
haft den positive effekt, at forældrene har 
fået en unik chance for at se ind i skolen og 
se, hvad skolens opgave egentlig går ud på, 
og hvad lærerne egentlig kan. At det afføder 
respekt og anerkendelse af lærernes faglighed, 
er meget glædeligt”, understreger hun.

I rundspørgen er forældrene blevet spurgt 
specifikt til, hvor tilfredsstillende lærerne har 
klaret perioden med hjemmeundervisning 
under coronapandemien. Her erklærer 67 
procent sig tilfredse eller meget tilfredse med 
lærernes indsats.

46 procent svarer, at de i lyset af tiden 
med hjemmeundervisning nu finder det mere 
relevant fremadrettet at anerkende lærerne for 
deres indsats. En tredjedel svarer, at de har 
ændret syn på lærerne i mere positiv retning. 
Tallene er stort set ens på henholdsvis folke- 
og privatskoler.

HAR LÆRT UNDERVEJS

Undersøgelsens konklusioner ligger fint i tråd 
med tidligere lignende undersøgelser. I april 
viste en rundspørge fra brancheforeningen 
IT-Branchen og forlaget Clio, at 68 procent 
af forældrene mener, at deres barns skole har 
klaret onlineundervisningen godt.

I marts spurgte forskerne fra Danmarks Insti-
tut for Pædagogik og Uddannelse Lars Qvor-
trup, Jacob Højgaard Christensen og Karen 
Wistoft eleverne, og her var svaret, at lærerne 
under anden nedlukning havde bedre kontakt 
til eleverne og gav mere varierede opgaver, end 

første gang skolerne måtte holde coronalukket. 
Ifølge Regitze Flannov har lærerne da også 
skullet finde deres fødder i den nye hverdag. 

“Det er klart, at der har skullet foregå en hel 
del forventningsafstemning mellem skolen, 
hjemmet og eleverne, når man på den måde 
fra den ene dag til den anden bliver kastet ud 
i en helt ny måde at undervise på”, siger hun. 
“Men vores oplevelse er, at lærerne har lagt et 
stort arbejde i hurtigt at tilpasse sig i forhold 
til de tidlige erfaringer. For eksempel gennem 
et stort fokus på at få alle elever med”.

KAN GAVNE NYT PARTNERSKAB

Kort før sommerferien blev der holdt første 
møde i det nye partnerskab Sammen om 
skolen, som undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) har 
etableret med deltagelse af parterne omkring 
folkeskolen. Regitze Flannov håber nu, at 
forældrenes positive oplevelse af skolen under 
coronanedlukningerne kan bruges i det videre 
arbejde i partnerskabet.

“Vi skal have lavet en folkeskole, der er 
attraktiv for både lærere, forældre og elever. 
En positiv stemning omkring skolens opgave-
løsning kan give det arbejde et skub fremad. 
Vi har brug for investeringer i folkeskolen, 
og positiv omtale kan forhåbentlig være med 
til at løfte både investeringsdelen og udvik-
lingssamarbejdet mellem parterne omkring 
skolen”, siger udvalgsformanden.

Rundspørgen bygger på besvarelser fra 
1.003 repræsentativt udvalgte borgere heraf 
809 forældre til børn i folkeskolealderen. Data 
er indsamlet fra 18. til 25. juni 2021.

abr@folkeskolen.dk

Corona har fået 
tilfredsheden med 
folkeskolen til at 
eksplodere. Andelen 
af forældre, der 
vurderer kvaliteten af 
undervisningen som 
høj, er steget fra en 
tredjedel til godt 
halvdelen siden 2018.

”Forældrene har fået en 
unik chance for at se ind 
i skolen og se, hvad 
skolens opgave egentlig 
går ud på, og hvad 
lærerne egentlig kan”.
Regitze Flannov, formand for 
undervisningsudvalget i DLF
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På Paarup Skole ved Odense har de en mentorordning 
til nyuddannede lærere. Ordningen og flere års erfaring 
som lærervikar gør, at 28-årige Andreas Jørgensen føler 
sig godt klædt på til at undervise elever i idræt, matema-
tik og natur/teknologi. Det gør han, på trods af at han de 
sidste år på læreruddannelsen på UC Lillebælt på Fyn 
kæmpede med motivationen på grund af coronakrisens 
nedlukninger. 

Hvordan har dine sidste år som lærerstuderende 
været præget af corona? 

“Min motivation for undervisningen er blevet testet 
under nedlukningen. Det har været hårdt at kigge så 
meget ind i en skærm, og det har krævet mere disciplin 
af mig. Men det bekymrer mig ikke, nu når jeg skal ud 
at arbejde, for jeg har alligevel fået noget fagligt ud af 
det. Vi blev lukket ned, da vi havde idræt på lærerud-
dannelsen, så der var det lidt presset, fordi vi ikke kunne 
møde fysisk op. Det endte med, at vi skulle lave nogle 
små aktiviteter inde i vores lejligheder eller i haven. Jeg 
lavede for eksempel en fodboldgolfbane ud af forskelli-
ge haveredskaber. 

Min historieundervisning har foregået mere virtuelt 
end de andre fag. Der har vores underviser heldigvis 
været god til at prøve at gøre det spændende og socialt 
med virtuelle grupper. Jeg kendte mange af mine hold-
kammerater før nedlukningen, og det hjalp en del, da 
undervisningen rykkede online”. 

Føler du dig rustet fagligt til at skulle starte som 
lærer på samme måde som tidligere årgange, der 
ikke har afsluttet uddannelsen under corona?

“Det er svært at vurdere, om jeg har haft et læringstab 
ved virtuel undervisning. Overordnet bekymrer jeg mig 
faktisk ikke rigtigt for det. Jeg føler mig klar til at skulle 
ud at undervise. 

Det hænger nok også sammen med, at jeg har arbejdet 
som lærervikar både før og efter nedlukningerne. Det 
har givet mig nogle praksiserfaringer, som jeg får brug 
for nu. Jeg er desuden fodboldtræner i min fritid, så det 
har også givet mig noget erfaring med børn og undervis-
ning. Derudover synes jeg overordnet set, at den pakke, 
jeg har fået med videre fra UC Lillebælt, gør, at jeg føler 
mig okay rustet til at komme ud som ny lærer”. 

Hvad bliver de største omvæltninger for dig, når du 
skal gå fra at være lærervikar til fuldtidslærer? 

“Som vikar er det ikke fuld tid, og man skal 'bare' følge 
en plan, som andre har lagt for en. Det vil blive anderle-
des nu, hvor det er mig, der skal strukturere det helt fra 
bunden, så der vil være noget mere forberedelsestid som 
fuldtidslærer. 

Jeg fik lov til at være med ude på min nye skole og 
undervise den klasse, som jeg skal være en del af i det 
nye skoleår.  Deres nuværende lærer spurgte mig, om 
jeg ikke ville komme ud og lave en fodboldtræning 
med dem for sjov. Eleverne vidste bare ikke endnu, at 
jeg var deres nye lærer, for det måtte jeg ikke sige på 
det tidspunkt. De fik bare at vide, at jeg var en træner 
fra Odense Boldklub, som kom forbi, fordi de havde et 
forløb om Europamesterskabet. Det var rigtig fedt og en 
god mulighed for mig til at lære eleverne lidt at kende. 

På Paarup Skole får jeg en mentor, som jeg kan sparre 
med, og som kan sætte mig ind i stort og småt. Det er 
en, som jeg kan gå til, hvis jeg har nogle spørgsmål. Det 
vil jeg sikkert gøre, fordi alt er nyt for mig. Jeg forestil-
ler mig, at det nye for eksempel kunne være at udarbejde 
årsplaner. Det kan også være at få tips til, hvordan jeg 
får styr på en bestemt klasse. Det gør, at jeg ikke føler 
mig helt alene, når jeg bliver kastet ud på dybt vand”. 

Hvad vil du sige til de erfarne lærere, som får en 
nyuddannet kollega ved skolestart? 

“De skal være åbne over for, at vi kommer med alle vo-
res spørgsmål. Så må de også meget gerne spørge ind til, 
hvordan det går med det hele, og selv være lidt opsøgen-
de over for os. Det kan måske være svært som ny selv at 
sige højt, hvordan man har det. 

Hvis de erfarne lærere sørger for, at rammerne om-
kring os nyuddannede er så gode som overhovedet 
muligt, tror jeg også, at man som ny vil falde godt til. 
Og hvis man trives som ny, bliver ens undervisning også 
automatisk bedre, tror jeg. Men hvis man bliver stresset 
fra starten, bliver det sværere at præstere og passe sit 
job. Generelt skal mine ældre kolleger derude bare være 
åbne over for vores spørgsmål og dele ud af al deres 
erfaring. Alle de guldkorn, som de kan komme med, vil 
vi gerne høre”.

ijk@folkeskolen.dk

Jeg vil gerne høre alle jeres guldkorn

Andreas Jørgensen 
skal have en delt 
klasselærerfunkti-
on i sit nye job. 
Han får også færre 
undervisningstimer 
og flere forbere-
delsestimer, fordi 
han er nyuddannet.
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Nye lærere 
får det 
nemmere
Selv om nyuddannede lærere ikke er 
garanteret færre undervisningstimer 
eller en mentor i lærernes ny 
arbejdstidsaftale, har aftalen fået en 
positiv betydning for starten på 
lærerlivet. Over halvdelen af 
kommunerne har indgået lokale 
aftaler om nedsat undervisningstid 
for nyuddannede.

“Ved opgavefordeling tages særligt hensyn til 
nyuddannede med henblik på at understøtte 
nyuddannedes mulighed for at få en god start 
på lærerlivet”.

Sådan står der i den centrale arbejdstids-
aftale A20, som blev indgået sidste år. En 
gennemgang af lokale arbejdstidsaftaler i alle 
landets kommuner, som Folkeskolen har fore-
taget, viser, at de lokale forhandlinger mellem 
lærerkredse og kommuner har udmøntet sig i 
helt konkrete og bedre arbejdsvilkår for nyud-
klækkede lærere. 

53 kommuner supplerer nu A20’s hen-
sigtserklæringer med mere håndfast hjælp 
til nyuddannede lærere i form af et lavere 
undervisningsloft for nyuddannede. I 39 kom-
muner har man aftalt, at nyuddannede har ret 
til en mentor. Og i flere kommuner er der i 
de lokale bestemmelser nævnt mentorordning 
som mulighed for at tage særlig hensyn til 
nyuddannede.  

Men selv i de syv kommuner, hvor der ikke 
er kommet lokalt aftalte bestemmelser oven i 
den centrale arbejdstidsaftale, eller i kommu-
ner, hvor der ikke er tilføjet noget om nyud-
dannede, er de i dag bedre stillet end under 
arbejdstidslov 409. Det fortæller formand for 
overenskomstudvalget i Danmarks Lærerfor-
ening (DLF) Morten Refskov. 

“Den største landvinding med A20 er, at vi 
har fået indskrevet en opmærksomhed på de ORD Maria Becher Trier 

NÅR JEG ER SUR,
VIL JEG LÆRE AT...

I DAG FØLTE
JEG MIG...

HVORDAN HAR
I ANDRE DET?

JEG BLIVER
BANGE, NÅR...

HVAD GØR DIG
KED AF DET?

HVAD GØR 
DIG GLAD?

Bliv uddannet MiLife underviser. 
Læs mere og se uddannelser til alle 
klassetrin på milife.dk/uddannelser

Sådan styrker du den 
socio-emotionelle læring 
i din undervisning. 
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 ”De erfarne 
kan køre på 
rutinen”.
Henrik Juul Nielsen, formand 
for Horsens Lærerforening

nyuddannede. Derfor bliver man nødt til lokalt 
at forholde sig til, hvad vilkårene skal være for 
de nyuddannede”, siger Morten Refskov. 

Der er god grund til, at kommuner, lærer-
kredse og skoler tager specielle hensyn til 
nyuddannede. Flere kredse oplever, at nyud-
dannede forlader faget hurtigt. En undersøgel-
se fra Lærerstuderendes Landskreds fra sidste 
år viste, at kun seks ud af ti fra det seneste 
kuld lærere vil arbejde i folkeskolen. Samme 
år viste en undersøgelse fra Københavns Pro-
fessionshøjskole, at de nyuddannede finder 
lærerjobbet “svært” og “hårdt”. 

FÆRRE LEKTIONER OG 
INGEN VIKARTIMER

I Horsens underviser nyuddannede det første 
år to lektioner mindre end gennemsnittet, det 
andet år en lektion mindre. Her er en tutorord-
ning skrevet ind i den lokale aftale, ligesom 
nyuddannede også er fritaget for at skulle 
springe til som vikar. 

“Vi håber, vi kan skåne dem med færre ti-
mer, ingen vikartimer og god hjælp fra en erfa-
ren kollega. Vores erfaring er, at lige omkring 
efterårsferien er der nogle, der er hårdt ramt, 
og igen når første skoleår nærmer sig sin af-
slutning. De erfarne kan køre på rutinen, men 
det kan de nyuddannede ikke”, siger formand for 
Horsens Lærerforening Henrik Juul Nielsen.

Formand for Herningegnens Lærerforening 
Helen Sørensen har indtil 2013 forhandlet 
arbejdstid med både Herning og Ikast-Brande 
Kommune. Ingen af de to kommuner var 
interesserede i en lokalaftale, da lov 409 var 
gældende. Men med A20 er det nu lykkedes 
at få en lokal arbejdstidsaftale med Herning 
Kommune. En aftale, som giver bedre vilkår 
for nyuddannede, end der er lagt op til i en ren 
A20-aftale. 

“Alt, hvad vi havde af gode ordninger, 
forsvandt med lov 409. Det har betydet, at vi 
har set en alt for stor afgang af nyuddannede, 
for de blev dænget til med alt for mange un-
dervisningstimer og øvrige opgaver. Vi skal 
gøre noget ved det, og i Herning har vi fået 
et lavere maksimalt undervisningstimetal for 
nyuddannede”, siger hun.  

I Ikast-Brande har der ikke været forhandlet 
om lokal arbejdstidsaftale. Men Helen Søren-
sen håber, at A20-aftalen også vil få betydning 
for de nyudklækkede lærere.  

“I den centrale aftale er der nogle ord, hvor 
man siger, at man vil tilgodese de nyuddan-
nede. Det er ikke sket endnu i Ikast-Brande. 
Men jeg må antage, at ordene på sigt også får 
en betydning her”. 

mbt@folkeskolen.dk
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Jeg er udfordret i biologi og idræt
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24-årige Julie Melgaard Hagerup står midt i overgangen 
mellem studielivet på UC Nordjylland, hvor hun har læst 
til lærer, og sit første fuldtidslærerjob på Tornhøjskolen i 
Aalborg. De to sidste studieår under coronakrisen har væ-
ret præget af hjemmeundervisning med mere teori og min-
dre praksisnær undervisning. Derfor føler hun sig “reddet” 
af en tolærerordning i sit nye job, hvor hun skal undervise 
i matematik, biologi og idræt på 7.-8. klassetrin. 

Føler du dig rustet fagligt til at skulle starte som 
lærer på samme måde som tidligere årgange, der 
ikke har afsluttet uddannelsen under corona?

“Jeg har linjefag i både matematik, idræt og biologi, og 
jeg føler mig godt rustet i matematik, men jeg er udfor-
dret i biologi og idræt, fordi de begge er så praksisnære. 
Jeg læste idræt, lige da vi lukkede ned, og der skulle vi 
til at have fodbold. Det var selvfølgelig umuligt at øve 
sig på det hjemme i lejligheden. I biologi mangler jeg 
nogle forsøg, som vi ikke har kunnet udføre derhjemme. 
Nogle ting er svært at forholde sig til, fordi jeg ikke 
rigtigt ved, hvordan jeg skal kunne udføre det i praksis 
i en undervisningssituation. Vores undervisere har selv-
følgelig fortalt os om det rent teoretisk, men det giver 
ikke det samme, når vi ikke har haft det i hænderne. Det 
er svært at udføre et forsøg ude i folkeskolen, som man 
ikke engang selv har prøvet, og som man ikke kender 
udfaldet af. 

Så derfor føler jeg mig rigtig heldig, at der er tolæ-
rerordning på den skole, hvor jeg starter. De vil kunne 
sætte mig rigtig godt ind i forsøgene, og det vil hjælpe 
mig meget til at blive tryg, tror jeg. Samtidig har alle 
mine praktikforløb under studiet været som normalt. Det 
gør, at jeg føler mig mere rustet, på trods af at jeg har 
nogle mangler”. 

Hvordan har din sociale trivsel været på studiet 
under nedlukningerne?

“Rent socialt har det ikke gjort den store forskel for mig 
at være hjemme kontra at være på skolen. Vi har kun 
været to i min studiegruppe, så det gjorde det nok lidt 
lettere at koordinere og mødes. Vi har læst sammen i 
alle studieårene, og det gjorde det lettere for os at mødes 
og samarbejde over Teams, fordi kammeratskabet var 
etableret før corona. 

Jeg havde også et valgfag, og der var det meget sværere 
at arbejde sammen med mine medstuderende, fordi vi 
ikke kendte hinanden på forhånd. Jeg tænker, at det er 
det, som har gjort det til en udfordring for andre også. 
Hvis man ikke kender hinanden, før man kun har virtuel 
kontakt. En af mine medstuderende skal også begynde 
som ny lærer på præcis samme skole som mig. Hende 
kender jeg fra de sidste to år på studiet. Det giver også 
en tryghed, at jeg ved, at jeg ikke er den eneste nyud-
dannede, som starter efter sommerferien”. 

Hvad gør din arbejdsplads særligt for at tage imod 
dig som nyuddannet lærer? 

“De spurgte mig til samtalen, om der var nogle ting, 
som de skulle være særligt opmærksomme på set i lyset 
af corona og mine sidste studieår. Så den snak har været 
der, og de er klar over, at jeg mangler praktisk erfaring 
i biologi og idræt. De kører ikke med mentorordninger, 
men jeg er tilknyttet et team, og så er der en tolærerord-
ning. På den måde vil jeg altid være sammen med en 
anden lærer – også i biologi, hvor jeg så kan få hjælp til 
at opstille og udføre forsøg. 

Min nye skole har fået bevilget tolærerordningen fra 
1. august til alle klasser på alle årgange. Så jeg ved, at 
jeg altid i alle timer har en anden og mere erfaren lærer 
sammen med mig. Jeg får desuden færre undervisnings-
lektioner og flere forberedelsestimer på min nye skole, 
fordi jeg er nyuddannet. Det er virkelig rart og giver mig 
større tryghed sammen med tolærerordningen”.

Hvad vil du sige til de mere erfarne lærere, som får 
en nyuddannet kollega til skolestart? 

“Det kan godt være, at tingene i virkeligheden er an-
derledes end i vores forestillinger, og derfor har vi nok 
10.000 spørgsmål til vores ældre kolleger. Og det er 
ikke, fordi vi er påtrængende eller dumme. Så jeg vil 
opfordre til, at de er overbærende over for os. 

Det tror jeg også, at de vil være, for det er min er-
faring fra praktikkerne, at de ældre kolleger gerne vil 
dele ud af deres viden. Som ny har man nemlig brug 
for, at nogen hjælper én i gang og sætter én ind i de 
mindste ting”. 

ijk@folkeskolen.dk

Jeg er udfordret i biologi og idræt

“Jeg glæder mig til 
at få en mere 
normal og struktu-
reret hverdag efter 
corona – og det 
tror jeg også, at 
eleverne gør”, 
siger Julie  
Melgaard Hagerup.



Vær på forkant med planerne for næste skoleår og giv dine elever et 
forløb med udsyn og mening. Du kan bestille gratis tegnekit til hele 
klassen ved at skrive til camilla.paarup@drc.ngo. 
Kampagnen kører fra 13. september til 1. december. Læs mere på 
tegnethjem.dk

Kreativitet Kreativitet med mening
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fagportaler.gyldendal.dk

Anbefalinger Trine Hemmer-Hansen er lærer på 
Virupskolen i Aarhus Kommune og faglig 
rådgiver for blandt andet dansknetværket 
på folkeskolen.dk Foto: Lars Just

Fortalt til Ida Juel Koll/ijk@folkeskolen.dk

I Aarhus har vi adgang til Gyldendals lærings-
portal. Min opfordring til både nye og erfarne 
lærere er at undersøge og holde sig opdateret 
på, præcis hvilke portaler din skole har gratis 
adgang til. Det kan også være en ide at have en 
regelmæssig snak på tværs af erfaring og fag 
om, hvordan man bruger dem. Selv om jeg er en 
erfaren lærer, bruger jeg dem stadigvæk 
indimellem, og så krydrer jeg med egne ting. 

Inden for dansk læsning kan man for eksem-
pel finde gode øvelser til læsecirkler, og dem 
har jeg brugt med min 6. årgang. 

Det er bestemt ingen skam at bruge andres 
undervisningsmateriale, og det sparer én meget 
tid i hverdagen. Det er en god form for videns-
deling og inspiration. Derfor vil det også være 
oplagt, at vi kolleger tager de nye lærere med, 
viser dem portalerne og fortæller om, hvordan 
vi selv bruger dem. Som ny lærer kan det hele 
være lidt overvældende, så hvis man ikke 
behøver at opfinde den dybe tallerken i sine 
forløb hver gang, vil det hjælpe mange.

For første gang i vores nye årsplan har jeg valgt 
at bruge spillefilmen ”Ser du månen, Daniel” 
som et hovedværk. Der er meget forskelligt 
materiale forbundet med den, fordi der både 
er romanen, der er den delvist fiktive spille-
film, og så er der flere tv-dokumentarer og 
mange nyhedsartikler om hans kidnapning. 
Jeg har faktisk bedt mine 8.-klasser om at 
læse romanen i sommerferien eller høre den 
som lydbog. 

Der er mange forskellige danskfaglige 
analyser, som man kan bruge den til. Filmen 
kan bruges til at snakke om virkemidler, men 

også som udgangspunkt for vigtige diskussio-
ner om både Islamisk Stat, krigen i Syrien, 
fotojournalistik og familierelationer. Danskprø-
ven for afgangseleverne går blandt andet ud på 
at bruge forskellige greb i sin analyse, og derfor 
synes jeg, at ”Ser du månen, Daniel” som 
undervisningsmateriale til udskolingen kan 
rigtig meget. Den kan også bruges til at få 
eleverne til at reflektere over, hvad der egentlig 
har betydning i deres eget liv. 

Film En god film til 
danskfaglige analyser

“Ser du månen, Daniel” findes på cfu.dk 

Jeg fik særligt øjnene op for podcastgenren 
under nedlukningen, hvor jeg brugte det med 
mine elever. Det kan noget unikt, fordi eleverne 
kan bevæge sig, samtidig med at de lytter, og kom-
me lidt væk fra skærmene. Men det bedste ved 
podcasts er, at alle elever er ligestillede, når det 
handler om lyd i stedet for læsning. Her føler mine 
ordblinde sig på lige fod med de andre i klassen. 

Jeg tænker, at udbuddet af podcasts efter-
hånden er så stort, at det er den rene gavebod. 
Til alle de nyudklækkede lærere, som kommer 
ud på skolerne, vil jeg anbefale Facebook-grup-

pen ”Podcast i skolen”, hvor der deles titler og 
erfaringer med kolleger landet over. Jeg vil 
specifikt anbefale Third Ear/Politikens podcast-
serie “Kvinden med den tunge kuffert”, fordi den 
kan bruges til både mellemtrinet og udskolin-
gen. Jeg bruger også podcast som et afbræk i 
min danskundervisning, hvor eleverne kan gå 
udenfor og lytte lidt for sig selv, og så samler vi 
op fælles bagefter. Podcast En gavebod  

til nye lærere

Læringsportaler Undersøg, 
hvilken læringsportal du 
har adgang til

“Kvinden med den tunge kuffert” 
– hvor du finder podcasts
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”De var helt 
oppe at ringe”

Spændende undervisning er lig 
med at eksperimentere og prøve 
nye ting eller at lære noget, man 
kan bruge til noget. Det siger 
danske skoleelever i ny stor 
undersøgelse om det gode børne-
liv – og de bakkes op af to erfarne 
folkeskolelærere.

“Det var spændende. Det var realistisk. Og det var rigtig fedt”.
Sådan lyder det fra matematiklærer og faglig rådgiver på folkesko-

len.dk Lis Zacho, når hun tænker tilbage på et undervisningsforløb lige 
inden coronanedlukningen den 11. marts sidste år.

Nogle af hendes elever på Lindevangskolen på Frederiksberg var 
kommet med en app, hvor de havde opgjort coronasmittetallene for 
Kina. Og efterfølgende endte det med, at eleverne ud fra udregningerne 
kunne konkludere, at Danmark ville blive nødt til at lukke ned.

“De var helt oppe at ringe, for det var så tæt på virkeligheden – og vi 
forstod virkeligheden, før resten af skolen gjorde det. Vi vidste godt, at 
det her ikke gik”, beretter Lis Zacho.

Siden har forældre ligefrem fortalt hende, at deres børn gik hjem og 
fortalte deres familie, hvordan verden hang sammen – ifølge matema-
tikundervisningen.

“Det var et fantastisk eksempel på, at når man går ind i den nærvæ-
rende virkelighed, som vi skal forholde os til og for eksempel bruge 
matematikundervisningen til – så rykker det”, lyder det fra Lis Zacho.

Derfor kommer nogle af konklusionerne i en ny stor undersøgelse, 
“Det gode børneliv – ifølge børnene” fra Tænketanken Mandag Mor-
gen og Lego Fonden heller ikke bag på hende. Ud over at fokusere på 
familieliv, fritid, leg og forventninger til fremtiden har de 1.607 børn 
fra 0.-10. klasse, der medvirker i undersøgelsen, også svaret på spørgs-
mål om skolen og undervisning.

ORD Erik Bjørn Møller
FOTO Lars Horn          
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På tværs af alle klassetrin peger undersø-
gelsens resultater på, at det sociale fællesskab 
er afgørende for, om børn har det godt i sko-
len, ligesom det også rangeres højt, at lærerne 
er gode.

Men for at have det godt i skolen er det 
også vigtigt, at timerne er spændende, lyder 
det fra 38 procent af eleverne på mellemtrin-
net og i udskolingen. Og så er vi fremme ved 
det, som Lis Zacho – og sandsynligvis også 
mange andre lærere – kan genkende. For når 
eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen 
skal pege på, hvad der gør undervisningen 
spændende, er der to absolutte topscorere:

Den ene lyder: “Når vi eksperimenterer og 
afprøver nye ting”, mens den anden hedder 
“Når man lærer noget, man kan bruge til 
noget”. 

Samtidig viser det sig, at vurderingen af, 
hvad børnene opfatter som spændende un-
dervisning, ændrer sig, i takt med at eleverne 
nærmer sig folkeskolens afslutning. Blandt 
børn på mellemtrinnet angiver flest elever (48 

procent), at spændende undervisning er, “når 
man eksperimenterer og afprøver nye ting”, 
mens 39 procent peger på “når man lærer no-
get, man kan bruge til noget”. Blandt udsko-
lingseleverne er det derimod hele 54 procent 
af eleverne, der peger på, at spændende under-
visning er brugbar, mens 40 procent peger på 
eksperimenter og at prøve nye ting.

“Der er ikke noget i det her, der kommer 
bag på mig”, siger matematiklærer Lis Zacho.

Under hjemsendelserne og onlineundervis-
ningen observerede hun, at meget undervis-
ning blev til “træningsarbejde” med fokus på 
lektier og træning.

“Men i virkeligheden er det, børnene rigtig 
godt kan lide, og som de godt selv ved, at de 
lærer noget af, når vi laver undersøgende og 
eksperimenterende opgaver. Hvor vi arbejder 
med åbne opgaver, og hvor det ikke handler 
om det dér ’gæt hvad læreren tænker’ og de 
dér standardting. Det er, når vi også bruger 
teknologi, for så er det oplagt, at børnene får 
den oplevelse, at hvis vi nu leger lidt mere 

med det, undersøger det lidt mere – så mærker 
de, at vi laver noget, der er meget mere rele-
vant og tættere på den virkelighed, vi lever i”, 
siger hun.

MADKUNDSKAB HANDLER 
OM AT EKSPERIMENTERE

Undersøgelsen om det gode børneliv, der ud-
kommer i sin helhed i september, peger netop 
også på sammenhængen mellem børns hyp-
pighed af leg og at foretrække eksperimentel 
undervisning. Således angiver 52 procent af 
børnene på mellemtrinnet, der tit eller nogle 
gange leger, at eksperimentel undervisning er 
noget af det, der gør timerne spændende. Til 
sammenligning er tallet kun 24 procent for de 
børn, der kun sjældent eller aldrig leger.

Også Christian Bunk Svane, der er lærer 
på Østermarkskolen i Aars i Himmerland og 
madkundskabsrådgiver på folkeskolen.dk, kan 
nikke genkendende til undersøgelsens resulta-
ter om spændende undervisning.

Christian Bunk Svane i køkkenet på Østermarkskolen i Aars i Himmerland, hvor den undersøgende og eksperimenterende tilgang til faget madkundskab 
sætter gang i elevernes nysgerrighed.
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Alt for mange børn bliver mobbet, er ensomme og mangler troen på, at de er 
gode nok. Det kan føre til mistrivsel, isolation og manglende sociale kompetencer.

På Julemærkehjemmene giver vi børn en ny start. I tæt samarbejde med familien 
tager vi hånd om børn i alderen 7-14 år, som har brug for hjælp til bedre trivsel  
og sundhed. 

Under opholdet på et Julemærkehjem hjælper vi børnene til at finde deres styrker 
og lære nye måder at se sig selv og verden på. Børnene bor hos os i 10 uger, og 
vi følger dem gennem et halvt år. 

Et ophold på et Julemærkehjem er gratis for familier.  

WWW.JULEMAERKET.DK/OPHOLD

KENDER DU ET BARN 
DER MISTRIVES?
– ET OPHOLD PÅ JULEMÆRKEHJEM KAN ÆNDRE ALT 
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“Nu kan man jo så også sige, at jeg er 
rimelig taknemmeligt stillet ved at være mad-
kundskabslærer. Det synes de er rigtig sjovt. 
Madkundskab handler jo utrolig meget om at 
eksperimentere”, siger han.

Christian Bunk Svane mener, at elever især 
er glade for den naturvidenskabelige vinkel.

“Nu har jeg godt nok ikke dansk i år, men 
der er jo nok ikke så mange børn, der synes, at 
det er megafedt at gennemføre et analysearbej-
de. Men her er man jo reelt også i gang med at 
undersøge noget”, påpeger han.

For der er bare nogle fag eller emner, hvor 
det kan være svært at eksperimentere, eller hvor 
det kan være svært at forklare et barn, at “det 
her kan du bruge til noget, når du kommer ud”.

“Når jeg for eksempel som geografilærer 
skal fortælle, hvorfor rombeporfyr er en spæn-
dende sten – ja, så kan jeg simpelthen ikke 
forklare, hvad de kan bruge det til. Sådan noget 
stenlære er jo kedeligt, undskyld mig. Men hvis 
du skal lære et barn om orienteringsløb eller at 
lave mad, så kan du jo altid komme med sådan 
en hverdagserfaring og sige, at det kan du bru-
ge til noget. Og det gør det altså nemmere at 
være skolelærer”, siger Christian Bunk Svane.

Han oplever også problemstillingen i idræt. 
Det sker, at elever, der ikke interesserer sig for 
idræt, spørger ham, hvad de skal bruge det til.

“Hvis jeg så som lærer kan forklare, at der 
også er noget almen dannelse, og at det er 

vigtigt, at du kan bruge din krop – også selv 
om du skal være computernørd eller kontor-
nusser – så synes jeg også, at de hopper mere 
om bord i det”, siger han.

LILLE FORSKEL PÅ 
DRENGE OG PIGER

Undersøgelsen viser i øvrigt også, at der er 
forskel på drenge og piger, når børnene skal 
vurdere, hvad spændende undervisning er.

42 procent af pigerne på mellemtrinnet og 
i udskolingen synes, at det er spændende, når 
de arbejder sammen og inspirerer hinanden. 
33 procent af drengene synes det samme. Til 
gengæld synes 48 procent af drengene i ud-
skolingen, at det er spændende, når de eksperi-
menterer og afprøver nye ting. Blandt pigerne 
er det tilsvarende tal 31 procent. Heller ikke 
det kommer bag på lærer Lis Zacho:

“Pigerne kan godt lide de dér små veninde-
fællesskaber, så det med at sidde sammen med 
to-tre stykker, som man godt kan lide, og lave 
noget sammen i skolen – det er da lykken. 
Drengene vil gerne eksperimentere, og hvis 
der er teknologiske hjælpemidler indeover, 
så synes de, det er spændende. Det tænder de 
virkelig meget på. Men det er der efterhånden 
også mange af pigerne, der gør”.

ebm@folkeskolen.dk

STØRST SKOLEGLÆDE
HOS PIGERNE
På spørgsmålet om, hvorvidt de kan 
lide at gå i skole, svarer 46 procent af 
alle børn “Ja, meget”, mens 41 procent 
svarer “Ja, lidt”. 12 procent svarer 
“Nej, ikke så meget”. Skoleglæden er 
højest blandt indskolingsbørnene.

52 procent af piger på tværs af hele 
folkeskolen svarer, at de er meget 
glade for at gå i skole, mens dette 
tilsvarende gælder for 41 procent af 
drenge. Kønsforskellen er størst for 
børn på mellemtrinnet, hvor 37 procent 
af drengene svarer, at de er meget 
glade for at gå i skole, mod 51 procent 
af pigerne.

Indsamlingen af spørgeskemabesva-
relser fandt sted i en periode med 
vidtrækkende samfundsrestriktioner 
indført i forbindelse med håndteringen 
af coronapandemien. Skoleglæden er, 
set i forhold til lignende tal, lavere 
for de adspurgte mellemtrins- og 
udskolingselever. Dette stemmer godt 
overens med, hvad andre undersøgelser 
viser, lyder det fra Tænketanken 
Mandag Morgen og Lego Fonden.

Kilde: “Det gode børneliv – ifølge børnene” 
fra Tænketanken Mandag Morgen og Lego 
Fonden. Data er indsamlet i december 2020 
og januar 2021.

Hvad gør undervisningen spændende?
Spændende undervisning for mellemtrin og udskoling.

Kilde: ”Det gode børneliv – ifølge børnene” fra Tænketanken Mandag Morgen og Lego Fonden.

Når jeg lærer noget, jeg kan bruge til noget

Når vi eksperimenterer og afprøver nye ting

Når undervisningen hverken er svær eller for nem

Når vi arbejder sammen i grupper eller 
inspirerer hinanden

Når jeg kan deltage aktivt i undervisningen

Når jeg bliver overrasket og lærer noget nyt

Når jeg kan mærke, at min lærer synes, at det 
er spændende

Mellemtrin (N = 501)

Udskoling (N = 528)
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“Vi skal også 
sørge for at tage 
os godt af de 
nyuddannede
lærere, så de får 
mod og lyst til at 
arbejde i folke-
skolen”.

Vi har brug for 
flere lærere Velfærd og 

folkeskolen

Igen i år er der ikke nok unge, der søger lærer-
uddannelsen. Sammenholder man dette med 
den udtalte mangel på uddannede lærere, der 
allerede er i folkeskolen, og som i årene frem-
over ser ud til at akkumulere væsentligt, hvor 
vi forventer at mangle 13.000 i 2030 – ja, så 
har vi et samfundsproblem af dimensioner.

En stærk folkeskole er afgørende for vores 
velfærd, velstand og demokrati og bygger på 
en stærk lærerstand.

Vi har brug for, at langt flere søger ind på 
læreruddannelsen. At langt flere, der i dag 
underviser på en folkeskole, også tager en 
læreruddannelse. Derfor har vi brug for en 
attraktiv læreruddannelse. En uddannelse med 
flere undervisningstimer, gode praktikker og 
et studiemiljø, der understøtter den helt nød-
vendige dannelse og opbygning af lærerrollen. 
Professionsidentiteten, om man vil.

Men det er ikke nok. Vi skal også sørge for 
at tage os godt af de nyuddannede lærere, så 
de får mod og lyst til at arbejde i folkeskolen. 
Vi bør iværksætte langt mere strukturerede 
og systematiske lærerstartsordninger. Som ny 
lærer i jobbet bør man have krav på et velbe-
skrevet forløb, der inkluderer introduktion, 
vejledning og sparring. En systematisk vel-
komst til professionen, så man ikke står alene 
med sine udfordringer.

Sidst, men ikke mindst, bør der være langt 
mere fokus på arbejdsforholdene i folkeskolen. 

Man rekrutterer jo ikke blot til en uddannelse, 
men i høj grad til forestillingen om det arbej-
de, der venter efter uddannelsen. Et arbejde, 
hvor man bidrager til at uddanne og danne 
de kommende generationer. Et arbejde, der i 
sin substans er noget af det mest givende og 
tilfredsstillende, når der er rammer, der un-
derstøtter den gode undervisning. De rammer 
bør være et fokus for alle ansvarlige omkring 
folkeskolen, så vi bidrager til, at lærerne kan 
lykkes med opgaven. Det er her, kimen til det 
gode lærerliv og hermed rekruttering og fast-
holdelse til faget ligger.

Vi arbejder målrettet på at forbedre ar-
bejdsforholdene i folkeskolen, og vigtige mål 
er nået. Men vi har fortsat brug for, at der 
investeres i folkeskolen. Her er investering i 
læreruddannelsen og lærernes efteruddannelse 
helt vitalt.

AF REGITZE FLANNOV,
formand for 
undervisnings-
udvalget i DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”(…) en lærers fremmeste opgave er at leve 
op til folkeskolens formålsparagraf. Den er 
smuk, og der står intet om ’velfærdsud-
dannelser’”.

BODIL CHRISTENSEN, LEKTOR

”(…) fra mit perspektiv er det ikke andet 
end et paraplybegreb for uddannelser, der 
– direkte – vedligeholder og er med til at 
udvikle det fineste, menneskeheden no-
gensinde har frembragt: velfærdsstaten”.

JENS LAUGESEN, CAND.MAG.PÆD.

”(…) nu er folkeskolen så blevet til en vel-
færdsinstitution. Forældre og børn er 
blevet til forbrugere af en velfærdsydelse, 
og lærerne er blevet til underordnede 
servicemedarbejdere, hvis fornemmeste 
pligt er at tjene”.

MARTIN DALSKOV

Uddrag af kommentarer til indlægget: 
“Hvad menes der med begrebet 
'velfærdsuddannelse'?” om hvorfor lærere, 
pædagoger, socialrådgivere og 
sygeplejersker bundtes sammen som 
velfærdsuddannelser.

Debat
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Hov, de unge fravalgte 
læreruddannelsen

Det er jo foruroligende! Men bare rolig. 
En handlekraftig og nytænkende minister 
har allerede vist kolossal handlekraft og 
taget hånd om problemet. Hun har gjort 
det, som vi alle har ventet på. Nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal se på læreruddan-
nelsen med henblik på at reformere den …

Puha, så er der jo styr på det. Så kan vi 
igen ånde lettet op. Ja, vi kan. Altså lige 
bortset fra at læreruddannelsen er blevet 
reformeret nærmest i en uendelighed i de 
seneste 20 år af den ene arbejdsgruppe 
efter den anden. Hver gang uden succes, 
for ellers er der jo ikke nogen grund til at 
lave den om igen året efter. Hver eneste 
gang jeg har praktikanter, så spørger jeg 
dem, hvordan det går med deres studie, og 
hver eneste gang siger de, at det hele er 
totalt forvirrende, for uddannelsen er ved 
at blive lavet om, og ingen ved noget. 

Det er nogenlunde de samme men-
nesker - eller mennesker med samme 
baggrund - som gang på gang laver om på 
læreruddannelsen. Og ja, heriblandt også 
hovedstyrelsesmedlem(mer) fra Danmarks 

Lærerforening (DLF), og det gør de så 
ikke særligt godt. På min skole er vi i 
gang med at lave en intern uddannelse til 
de nye lærere, for det, de kommer med fra 
seminarierne, er så mangelfuldt, at de slet 
ikke er rustede til at gå i gang med lærer-
gerningen. Så slemt er det. 

Når et fodboldhold bliver ved med at 
tabe kampe, så skifter man spillerne og 
træneren ud og prøver noget nyt. Det er 
måske også det, der skal til denne gang. 
Jeg vil anbefale, at minimum halvdelen 
af arbejdsgruppens medlemmer skal være 
nuværende lærere, som rent faktisk ved, 
hvordan man driver skole. Eller hvad 
med at få nogle unge nyuddannede lærere 
ind i arbejdsgruppen, så det ikke kun er 
+50-segmentet, som det tit ender med at 
være i den slags arbejdsgrupper. 

Jeg vil i hvert fald holde øje med, hvem 
der bliver udpeget til at sidde i den nye ar-
bejdsgruppe, og jeg vil også forholde mig 
til deres faktiske erfaring med folkeskoler. 
Har de overhovedet prøvet at undervise i 
folkeskolen, og hvor længe siden er det?

 HENRIK JØRGENSEN, lærer og tillidsrepræsentant på Gentofte Skole

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 

Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 

folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 

folkeskolen.dk og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.
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HVOR STYRENDE 
ER DIT DIDAKTISKE 
LÆREMIDDEL?

ORD Eva Frydensberg Holm
FOTO Tobias Nicolai  

Et didaktisk læremiddel kan være en god støtte i undervisningen. Men for 
nogle lærere bliver det så styrende, at det resulterer i en undervisning langt 
fra eget syn på fag og læring. Sådan lyder det fra Marianne Oksbjerg, der 
netop har afsluttet sin ph.d. om brugen af didaktiske læremidler i litteratur-
undervisningen på mellemtrinnet.

Det er de færreste lærere, der kaster sig ud 
i litteraturundervisningen uden at have et 
didaktisk læremiddel ved hånden. Men hvor 
meget styrer det didaktiske læremiddel egent-
lig lærernes undervisning, når eleverne skal 
introduceres for de litterære værker?

Det spørgsmål satte Marianne Oksbjerg, 
lektor på læreruddannelsen på UC Nordjyl-
land, sig for at finde ud af. 

“Jeg var interesseret i at undersøge, hvor 
tæt lærerne holder sig til de didaktiske in-

tentioner, der ligger i et læremiddel, om det 
bruges styrende, støttende eller autonomt. Det 
handlede altså ikke om at finde ud af, hvad 
eleverne fik ud af undervisningen, men om 
at undersøge, i hvor høj grad læremidlet be-
stemte retningen i undervisningen”, forklarer 
Marianne Oksbjerg om sin ph.d.

Gennem sin afhandling fulgte hun fire 
dansklærere på mellemtrinnet og interviewe-
de dem før og efter deres undervisning. Det 
viste sig, at alle fire lærere tog udgangspunkt 

i det samme didaktiske læremiddel. Ikke 
så overraskende, som Marianne Oksbjerg 
udtrykker det, da det er det mest udbredte 
læremiddel på mellemtrinnet. Men det viste 
sig også, at læremidlet var meget styrende for 
deres undervisning, fortæller hun.

“Selv om der var stor forskel på de fire 
læreres baggrund og erfaring, gjaldt det for 
dem alle. Nogle af dem afveg kvantitativt fra 
læremidlet ved at springe nogle opgaver over, 
men ingen af dem kvalitativt. Og det på trods 

Dansk
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af at de, når jeg spurgte ind til deres fagsyn og 
dannelsessyn, gav udtryk for et helt andet syn 
end det, læremidlet byggede på”, siger Mari-
anne Oksbjerg.

Det konkrete læremiddel tager udgangs-
punkt i en meget tekstnær læsning af littera-
turen og lægger vægt på, at eleverne skal lære 
nogle helt bestemte begreber. 

“Der var virkelig mange begreber, der skul-
le læres, og det var det, der fik lærernes fokus. 
De reflekterede over, om de nu fik lært elever-
ne alle begreberne, snarere end hvad de gerne 
ville med deres undervisning – og hvordan læ-
remidlet kunne støtte op om det. På den måde 
kom de til at bruge det ukritisk, uden at de var 
klar over det”, siger Marianne Oksbjerg. 

FORMIDLER AF ET ANDET MENNESKES 
SYN PÅ LÆRING 

At lærerne gjorde læremidlet til en ubetvivlelig 
autoritet i undervisningen, som Marianne Oks-
bjerg udtrykker det, gjorde, at de missede en 
vigtig dimension af litteraturundervisningen.

“Selve skønlitteraturen blev reduceret til 
et instrument for begrebslæringen. Hele den 
dannende del af litteraturundervisningen, hvor 
man går undersøgende til værks og stimulerer 
eleverne lyst til at læse, forholde sig til og 
fortolke litteratur, som jo ligger i danskfagets 

formål og i folkeskolens demokratiske dannel-
sesforestilling, udeblev. Selv om alle fire læ-
rere gav udtryk for, at det var vigtigt, var det 
simpelthen ikke en del af deres undervisning”, 
siger Marianne Oksbjerg.

Hun peger på, at når et læremiddel, som det 
aktuelle, har en meget høj didaktiseringsgrad, 
kan det være meget svært at gøre til sit eget. 

“Det kan umiddelbart virke positivt, at 
læremidlet er styrende i sin didaktik, fordi 
det signalerer høj lærerstøtte. Men tager man 
sig ikke tid til at undersøge didaktikken og 
forholde sig kritisk til den, risikerer man at 
reducere sig selv til en form for administrator 
og formidler af et andet menneskes syn på læ-
ring, dannelse og litteraturundervisning”.

TAL OM DIDAKTISKE 
LÆREMIDLER

Skal Marianne Oksbjerg komme med et bud 
på, hvorfor de fire lærere i så høj grad lod sig 
styre af læremidlet, peger hun blandt andet på 
tidens fokus på måling og præstationer.

“Den tekniske rationalitet er dominerende, 
og der er et stort fokus på karakterer og test. 
Når lærerne vælger at fokusere på begrebslæ-
re og tekstnær læsning, er det nemt at måle, 
om eleverne har lært, hvad de skal. Men et så 
stærkt fokus på analyse og begreber frem for 
oplevelse, undersøgelse og kritisk stillingta-
gen risikerer at koste dyrt. Det sker nemlig 
ofte på bekostning af elevernes læselyst”. 

Marianne Oksbjerg peger desuden på, at der 
på mange skoler er en slags vedtagelse om, at 
man bruger et bestemt læremiddel, som kan 
være svær at udfordre.

OM FORSKEREN
MARIANNE OKSBJERG er lektor 
og ph.d. på UC Nordjylland, 
hvor hun primært underviser i 
dansk. Hun er desuden 
tilknyttet Nationalt Videncenter 
for Læremidler. Hun har netop 
afsluttet sit ph.d.-projekt på 
Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse, Aarhus 
Universitet, og UC Nordjylland. 
Projektet handler om, hvordan 
lærere forstår og underviser 
med didaktiske litteratur-
læremidler.

Mød religionen islam  
i kunstens verden

Gratis  
undervisning.

Book nu på 
davidmus.dk

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet på 
folkeskolen.dk/dansk
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FEM SPØRGSMÅL 
TIL DIT DIDAKTISKE 
LÆREMIDDEL  
• Lever det op til de danskfaglige 

mål, som de er formuleret i fagets 
styredokumenter?

• Hvad er formålet med den 
litteraturundervisning, læremidlet 
lægger op til?

• Kan jeg identificere et læringssyn? 
• Er dette læringssyn hensigtsmæssigt 

i forhold til den 
litteraturundervisning, som jeg 
anser for at være ideel?

• Er læremidlet meget styrende i sin 
didaktik – eller er der plads til, at 
jeg selv kan forme didaktikken i en 
retning, som jeg kan stå inde for?

"Man risikerer at 
reducere sig selv 
til en form for 
administrator".

“Det er måske det læremiddel, man har købt 
ind, og så er der ikke særlig meget plads til at 
stille spørgsmål ved, om det støtter op om det, 
man vil med undervisningen. Og i det hele 
taget at debattere, hvad det er, man vil med 
litteraturundervisningen”. 

Forskeren opfordrer derfor til, at man på 
skolerne skaber større rum for løbende at have 
den slags fagdidaktiske diskussioner. 

“Det at have fokus på didaktiske læremidler 
er forholdsvis nyt. Det er faktisk kun ti år si-
den, at man introducerede læremiddelforskning 
som en del af uddannelse og efteruddannelse 
af lærere. Det betyder, at vi stadig kun er ved 
at opbygge en kultur på skolerne for, hvordan 
vi taler om – og forholder os til – læremid-
lerne”, siger Marianne Oksbjerg og peger på, 
at det også kan være en god ide at investere i 
efteruddannelse, hvor lærerne kan udvikle et 
sprog til at tale om de didaktiske læremidler.

“De lærere, jeg observerede, havde mellem 
fire og 16 års erfaring. Den yngste af dem er 
måske uddannet til at tage stilling til didakti-

ske læremidler på læreruddannelsen, men de 
andre er ikke nødvendigvis”, siger Marianne 
Oksbjerg. 

KEND DIT LÆRINGSSYN

Når man skal vælge det konkrete læremiddel 
til sin undervisning, peger Marianne Oksbjerg 
på en række spørgsmål, man kan stille sig selv 
for at afklare, om man har fingrene i et lære-
middel, der kan støtte ens fagsyn og mål med 
undervisningen.

“Det kunne blandt andet være: Lever det op 
til de danskfaglige mål? Kan jeg identificere 
et læringssyn? Er hovedfokus, at eleverne skal 
have overført en masse viden – eller skal de 
selv være medskabere af viden? Er læremidlet 
meget styrende i sin didaktik – eller er der 
plads til, at jeg kan forme didaktikken i en 
retning, som jeg kan stå inde for?” siger Mari-
anne Oksbjerg.

“Jeg er helt klar på, at det hurtigt kan blive 
en kompleks affære, og at tiden er knap, men 
har man først sit eget fagsyn og læringssyn på 
rygraden og ved, hvad man skal have for øje, 
så bliver det nemmere at sortere”, siger hun.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Det didaktiserede læremiddel, som indgår i 
ph.d.-projektet, er ikke nævnt ved navn efter 
ønske fra forskeren for ikke at flytte fokus over 
på et enkelt læremiddel i stedet for forsknin-
gens bredere sigte om at skabe refleksion om, 
hvordan man som lærer bruger læremidler i 
sin undervisning.

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den 
verden, der omgiver os. Uanset om det er mod, til at være den 
man er, mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller 
mod til at kaste sig ind kampen om at redde klimaet. 
Mediekonkurrencen 2021 inviterer elever i 6.-10. klasse til at 
reflektere over og skrive om mod, der forandrer verden. 

Tilmeld din klasse og vær med i et lærerigt forløb, hvor klassen 
skal lave deres egen avis med artikler inden for emnet. Vinder-
præmien er 5.000 kr. til klassekassen, og vinderne bliver kåret 
til et stort event i JP/Politikens Hus.  

Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 i 2021. 

Læs mere og 
tilmeld klassen på 

newsdesk.dk.

Dansk
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Skolens  
blinde øje

Skolen er en fantastisk arbejdsplads for LGBT+-lærere. Men den er ikke 
fantastisk for LGBT+-elever.

“Vi er nødt til 
at have denne 
gruppe elevers 
trivsel på 
dagsordenen 
på lærermøder 
på samtlige 
skoler”.

Af Anders Thorsen, 
udskolingslærer 
Foto: Privat

“Werk Queen!” 
Går du til et dragshow, vil du kunne høre 

dette udtryk råbt, når den optrædende gør et 
godt stykke arbejde. Ordet bruges også i alle 
mulige andre sammenhænge som en positiv 
opmuntring. Derfor vil jeg gerne benytte lej-
ligheden til at skrige et højt og sassy: “Werk 
skolen!”

For et par år siden gennemførte Institut 
for Menneskerettigheder en undersøgelse, 
der viste, at homoseksuelle og transkønne-
de lærere stortrives i skolen. Her kan man 
nemlig trygt være åben om sin seksualitet og 
kønsidentitet, hvilket bestemt ikke er givet i 
alle brancher.

Som helt ung lærer var jeg selv meget 
usikker på, hvor åben jeg skulle være. Det 
var nok bedst bare at gå stille med dørene. 
Men jeg tog fejl. Sidenhen har det vist sig, at 
kollegaer, ledelse, forældre og elever har væ-
ret virkelig accepterende. Det er jeg vildt tak-
nemmelig for, så i dag har ingen problemer 
med, at jeg kommer på arbejde med lakerede 
negle og en vifte, der giver et ordentligt 
“smak”, når jeg åbner den.

Nu kunne jeg stoppe indlægget, for man 
skulle tro, at homogeden nu var barberet. 
Skolen er et godt og trygt sted at være som 

LGBT+-person. Men nej, for selv om vi er nået 
langt med os voksne, ser det langt værre ud for 
dem, der er allervigtigst i skolen: eleverne.

Rapporten “Stop diskrimination i skolen” 
viste i februar, hvor skræmmende det står til 
med trivslen blandt LGBT+-elever. De ud-
sættes ganske enkelt for langt mere mobning 
i skolen, er langt mere ensomme, langt mere 
selvskadende og har langt flere selvmordstan-
ker end deres klassekammerater.

Vi har lullet os selv i søvn i skolen, for vi 
voksne i skolen er jo så frisindede og toleran-
te, som undersøgelsen fra Institut for Menne-
skerettigheder viser. Måske har det gjort os 
blinde over for de massive trivselsproblemer, 
som denne gruppe elever står med. Det skal vi 
simpelthen gøre bedre!

Vi kan starte med at få gjort seksualunder-
visning obligatorisk på læreruddannelsen. I 
den forbindelse bør vi tage et opgør med, at 
seksualundervisningen er et timeløst fag (ja, 
et fag uden timer), som gør, at undervisningen 
i køn og seksualitet bliver varetaget alt for 
tilfældigt rundtom på skolerne. 

Derudover er vi nødt til at have denne 
gruppe elevers trivsel på dagsordenen på 
lærermøder på samtlige skoler. Der skal tales 
om, hvordan vi håndterer det, når “BØSSE!” 
bliver råbt som skældsord gennem aulaen, el-
ler når den transkønnede elev sidder for meget 
for sig selv i frikvarteret. Vi skal ganske en-
kelt have en pædagogisk samtale om, hvordan 
vi griber arbejdet med køn og seksualitet an.

Først når vi har gjort skolen til et fantastisk 
sted at være for LGBT+-elever, kan vi for 
alvor se hinanden i øjnene og sige: Werk! Jeg 
glæder mig til den dag, det sker.
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“Jeg kunne 
ikke læse 
godnat-

historie for 
mine børn” 

F OTO 
Marine Gastineau

O R D 

Ida Juel Koll
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Trine Smedegaard havde slidt sin stemme så meget i skolen, at hun til sidst ikke 
kunne sige et ord i sin fritid – heller ikke når børnene skulle puttes. Nu får hun 
hjælp af en talekonsulent og bruger en stemmeforstærker, når hun underviser. 
“Det hjælper helt vildt meget”, fortæller hun. 

“Ole elsker Åse”. 
“Mai fra Maribo elsker Mads fra Mariager”. 
“Ib elsker is”. 

Lærer Trine Smedegaard står i et lille rum hos Stemmecente-
ret i Hillerød Kommune, hvor hun er i behandling for stemme-
problemer. Hun holder en hånd på maven og en hånd på brystet 
for bedre at kunne mærke, hvilke muskler hun skal slappe af i, 
når hun taler. Hendes stemme er dyb og lyder, som om hun net-
op er hjemvendt fra en uge på Roskilde Festival. Hun trækker 
vejret overfladisk og skal øve sig i at trække vejret dybt, for-
klarer audiologopæd og talekonsulent Liv Andersen undervejs i 
øvelsen. 

Selv om det er tydeligt, at Trine Smedegaard stadig har et 
stemmeproblem, kan hun sagtens høre forskel fra sin første kon-
sultation hos stemmetræneren til nu. Taleøvelserne bliver nemlig 
optaget på Liv Andersens diktafon og afspillet fra gang til gang, 
så Trine Smedegaard kan høre fremskridtene. Hun smiler stort, 
da hun hører, hvordan hendes stemme er blevet forbedret, siden 
hendes første besøg i Stemmecenteret.

“Det er gået bedre siden sidst”, fortæller Trine Smedegaard, 
der underviser i matematik og natur-teknologi på 2. klassetrin på 
Maglehøjskolen i Ølstykke. “Jeg har lige haft en uge i isolation 
på grund af corona, og det har sparet min stemme lidt. Jeg går 
med visir i klassen, det gør stemmen lidt lavere, så der hjælper 
min stemmeforstærker virkelig meget”, fortsætter hun. 

VAR TÆT PÅ AT
OPGIVE LÆRERJOB

Trine Smedegaards stemmeproblemer begyndte tidligt i hendes 
lærerliv. Der var svamp på den første skole, hvor hun som nyud-
dannet lærer var ansat. Skolens problemer med skimmelsvamp 
satte sig permanent på hendes stemme, og det var så opslidende 
for hende, at hun sagde den stilling op. 

“Min stemme var hele tiden på overarbejde, når jeg underviste. 
Det var svært at råbe de bagerste i klassen op, fordi min stemme 
var træt og hæs hele tiden”, fortæller hun. 

Ved tungeøvelsen lukkes læberne sammen, og man kører tungen rundt 
på ydersiden af tænderne i både over- og undermunden. 
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Stemmeforstærkeren er et headset, som Trine Smedegaard tager på 
hovedet. Hun taler i almindeligt stemmeleje ind i mikrofonen, der har 
en ledning til en højtaler på maven. 

Med en hånd på maven og 
en på brystet skal Trine 
Smedegaard øve sig i at 
bruge de rigtige muskler, 
når hun taler. 

Øvelsen masserer 
musklerne i struben 
og gør, at halsen 
føles mere åben. 
Kæben bliver løs og 
afspændt, fordi røret 
placeres mellem 
tænderne, og man 
puster udad. 
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FAGLIGE DAGE FOR 4.-6. KLASSE PÅ ÅBNE HVERDAGE FREM TIL D. 11. JUNI. 
Hvordan opleves tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene? 

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fisk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale.

Opgaverne understøtter arbejdet  med Nye Fælles Mål.

LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

FAGLIGHED & FORNØJELSE I TIVOLI

FRA 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS

“Det føles, som om man ikke slår til, når 
stemmen svigter i en undervisningssituation. 
Når jeg var i skolen, brugte jeg al den stem-
me, jeg havde, så der var intet tilbage til fami-
lien. Det handler om, at hele livet skal hænge 
sammen for mig – både som lærer og privat”, 
uddyber Trine Smedegaard. 

Hendes stemme havde brug for ro og 
hvile, hvilket den fik med tre gange barsel, 
lange sommerferier og en periode med 
onlineundervisning, hvor hun ikke som 
sædvanlig så tit skulle råbe klassen op. Det 
var alligevel ikke nok, og problemet blev så 
invaliderende for hende, at hun løbende har 
overvejet at droppe lærerfaget. Men hun er 
glad for sit job og vil gerne kunne fortsætte 
med det mange år endnu.

“Jeg kunne ikke holde til at læse godnathi-
storie for mine børn om aftenen. Jeg blev nødt 
til at købe en bookmate, som oplæser bøger, 
til dem, så de kunne få deres godnathistorie. 
Hvis jeg skulle ud at være social efter arbejde, 
blev jeg nødt til at snakke mindre for at spare 
stemmen til min undervisning dagen efter. Jeg 
kunne kun lige klare mig igennem fra ferie til 
ferie – jeg hoppede fra tue til tue”, fortæller 
Trine Smedegaard.

Det fik hende til i november sidste år først 
at søge hjælp hos en privat øre-næse-hals-
læge. Han vurderede, at hun skulle prøve at 
optræne stemmemusklerne, før de eventuelt 
skulle operere hende. Hun har nemlig de 
såkaldte sangerknuder på sine stemmelæber. 
Det er knuder, som svarer til at have en vabel 
på huden. Hvis de får ro, kan de forsvinde 
af sig selv, men i yderste konsekvens må de 
opereres væk. 

En operation giver dog ikke altid det resul-
tat, som man ønsker, og der kan komme så 
meget arvæv, at det kan være svært at træne 
stemmen op igen. Derfor er Trine Smedegaard 
nu i behandling på Stemmecenteret. Her lærer 
hun at bruge sin stemme rigtigt igennem for-
skellige øvelser. 

NÅR ALLE ELEVER MED 
STEMMEFORSTÆRKER

Trine Smedegaard er tydeligvis stadig meget 
hæs, og hendes stemme lyder slidt. Derfor 
laver talekonsulent Liv Andersen igen i dag 
nogle øvelser med hende i konsultationen. 
Imens Liv Andersen instruerer Trine Smede-
gaard i at strække hals- og nakkemusklerne, 

"Det giver mig håb 
om, at jeg kan 
fortsætte med at 
være lærer".
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fortæller Trine Smedegaard, at hun også 
bruger en fysioterapeut til at hjælpe med 
afspænding. 

Hendes vejrtrækning er meget overfladisk, 
og Liv Andersen minder hende om igen og 
igen at trække vejret. Dybt ned i lungerne. 
Helt ned i maven. 

Imellem konsultationerne har Trine Smede-
gaard selv udført stemmeøvelserne derhjem-
me fem til syv minutter to gange om dagen. 
For tiden laver hun en øvelse, hvor hun pu-
ster i et rør i en flaske hver dag derhjemme. 

Hun har endda fået sine børn med til det, og 
så nynner de happy birthday-sangen, imens 
de puster og griner sammen. 

I sin undervisning bruger Trine Smede-
gaard den stemmeforstærker, som hun har 
lånt af kommunen. Stemmeforstærkeren er 
et headset, som er forbundet med en højtaler, 
der hænger i en rem på hendes mave. Det 
betyder, at hun kan tale i et normalt toneleje, 
og så forstærker højtaleren hendes stemme 
for eleverne.  

“Det hjælper mig med at nå de bagerste i 

klassen uden at skulle anstrenge mig. Jeg har 
haft stemmeforstærkeren siden vinterferien, 
hvor vi kom tilbage i skole efter nedluknin-
gen, og jeg er enormt glad for den. Den giver 
mig håb om, at jeg kan fortsætte med at være 
lærer”, forklarer Trine Smedegaard og smiler.

Hun kan beholde stemmeforstærkerappa-
ratet, så længe hun går i et forløb i Hillerød 
Kommune. Efter det håber hun at kunne søge 
om penge til en eller få den bevilget af sin ar-
bejdsgiver. Og selv om stemmen er i bedring, 
håber Trine Smedegaard også, at hun med ti-
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Ring og hør mere på: 
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Fuld tryghed
på skolerejsen

Vi tilbyder udvidet annulleringsret og 
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Tog, bus eller flyTog, bus eller fly

695
1.289
1.850

825
1.895

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt. .............

London | Fly | 5 dg/4 nt. ...........
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Hamburg | Bus | 3 dg/2 nt. ......
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Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3*- bus eller tog/fly på 
økonomiklasse, overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgen-
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Trine Smedegaard i 
behandlingslokalet hos 
stemmetræner Liv Andersen, 
hvor de er adskilt af en 
coronavenlig glasskærm.

den kan få flere undervisningstimer med fær-
re elever. På Maglehøjskolen har de noget, de 
kalder mat-løft, hvor én lærer kun har en-tre 
elever ad gangen, og det ville skåne hendes 
stemme mere.

Hun fortæller også, at stemmeforstærkeren 
har givet en del opmærksomhed på skolen fra 
kollegerne.

“De virker interesserede og nærmest mis-
undelige”, griner Trine Smedegaard.

ijk@folkeskolen.dk
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Flere timer i klassen 
slider stemmen op
Mange lærere får på et tidspunkt stemmevanskeligheder, og nogle så alvorligt, 
at deres arbejde er i fare. Problemet er vokset efter skolereformen, oplever 
talekonsulenter. På Stemmecenteret i Hillerød hjælper de lærere tilbage  
i klasseværelset.   

O R D  Ida Juel Koll
F OTO  Marine Gastineau

Det synes ikke af meget, men et 25 centime-
ter langt plasticrør kan hjælpe lærere med at 
holde deres stemmer afspændte, så de ikke 
overbelaster den. Ved at putte røret ned i en 
plasticflaske og puste bobler ned i vandet i 
fem minutter dagligt. 

Det oplever lærer Trine Smedegaard, der ef-
ter mange års slid på stemmen nu er i behand-
ling på Stemmecenteret i Hillerød. Og der er 
håb for lærere med stemmevanskeligheder. 
Ifølge talekonsulent Liv Andersen sker der 
altid en bedring med den rette hjælp. 

“Et vigtigt element i undervisningen er at 
opnå øget bevidsthed om stemmebrug, og 
hvordan stemmen bruges mest hensigtsmæs-
sigt. Kortvarig, men hyppig træning er med til 
at skabe stemmemæssig forbedring”, forklarer 
Liv Andersen, som har været ansat på Kom-
munikationscentret i Hillerød siden 2014 og er 
uddannet cand.mag. i audiologopædi. 

Centret har konstant et rul af 40 borgere 
i behandling, hvoraf tre til fire er lærere. 
Liv Andersen ser typisk, at underviserne 
ikke kan klare hverdagens stemmekrav og 
overbelaster stemmen og hele muskulaturen 
omkring halsen. Det kan give små vabler på 

stemmelæberne inden i halsen og i yderste 
konsekvens sangerknuder, som lærer Trine 
Smedegaard har fået. 

“Jeg underviste engang en lærer, som havde 
mistet sit job på grund af stemmevanskelighe-
der og den stress, det medførte ikke at kunne 
klare de daglige stemmekrav i undervisnin-
gen. Det kan blive konsekvensen, men ved 
hjælp af logopædisk undervisning, hjemme-
øvelser cirka to gange dagligt i nogle minutter 
og øget bevidsthed på stemmen i dagligdagen 
ser vi oftest en forbedring af stemmen”, siger 
Liv Andersen.

MERE UNDERVISNING 
PRESSER STEMMEN

Stemmevanskeligheder kan have forskellige 
årsager og været opstået i vidt forskellige 
sammenhænge. Men centrets logopæder 
oplever, at personer i taletunge erhverv som 
for eksempel lærere er mere udsatte for stem-
mevanskeligheder. 

En undersøgelse gennemført af en gruppe 
amerikanske forskere blandt amerikanske sko-
lelærere viser, at 57 procent af lærerne oplever 

Ifølge talekonsulent Liv Andersen lykkes det 
stort set altid at få lærere tilbage i 
undervisningen efter stemmetræning.
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Tag klassen med på det  fedeste 
lejrskoleophold i København! 

Vi ligger i hjertet af København, tæt på alle 
de populære attraktioner og tilbyder de 
perfekte rammer for jeres ophold. Har I 
brug for forplejning og hjælp til sigthseeing 
eller buskørsel, sørger vi også for det.

Vi kan skræddersy det ophold, der passer 
præcis til jeres ønsker og behov!

Lad os sende jer et godt tilbud!
gb@cphhostel.dk | +45 33 11 83 38

H.C. Andersens Boulevard 50  |  1553 København V
Tlf. +45 3311 8338  |  Mail: gb@cphhostel.dk

POPULÆRT!

Næsten udsolgt i 

efteråret - skynd 

dig at booke!

stemmeproblemer i løbet af deres karriere. Det er 
sat i forhold til 28 procent af den almene befolk-
ning, viser undersøgelsen, som blev bragt i Jour-
nal of Speech, Language and Hearing Research i 
2004. Den viser også, at det ikke er ualmindeligt, 
at stemmevanskelighederne sekundært medfører 
stress omkring arbejdsindsatsen og ansættelses-
forhold samt giver anledning til social isolation 
og øget fravær på arbejdspladsen. 

“Vi ser flere lærere med stemmevanskelighe-
der, efter at skolereformen blev indført i 2014. 
Det afspejler sandsynligvis, at skolelærerne i 
dag har flere timer med elever end før reformen, 
men dette er ikke dokumenteret”, siger Louise 
Bergqvist Frisk, cand.mag. i audiologopædi 
og talekonsulent ved Kommunikationscentret i 
Hillerød.

Lærerne er særligt udsatte for stemmeproble-
mer, fordi det kræver noget ekstraordinært af 
stemmen at stå for undervisning og klasseledel-
se mange timer i træk i en hel arbejdsuge. Det 
kan sætte stemmen på overarbejde, særligt hvis 
man har en uhensigtsmæssig taleteknik.   

“De vanskeligheder, vi oftest ser hos lærere, 
kaldes for fonasteni. En fonastenisk stemme vil 
ofte lyde luftfyldt og presset, og man kan op-
leve stemmetræthed, når man bruger stemmen, 

og have en følelse af ikke at orke at sige mere. 
Man kan opleve gener i form af øget rømme-
trang, hostetrang, mere slim i halsen, klumpfor-
nemmelse, ømhed i halsmuskulatur og ømhed 
under tale”, fortæller Louise Bergqvist Frisk. 

Stemmevanskeligheder kan imødekommes, 
og derfor er det vigtigt at søge professionel 
rådgivning, når stemmevanskelighederne bliver 
tilbagevendende”, opfordrer talekonsulenten.

“Som regel vil en stemmeproblematik blive 
forværret over tid, hvis kravene til stemmen 
ikke mindskes, og hvis man gentager samme 
uhensigtsmæssige måde at anvende stemmen på. 
En sådan adfærd vil føre til yderligere muskulær 
spænding i strubemuskulatur og stemmebånd og 
yderligere irritation af stemmens slimhinde. Man 
kommer ind i en ond cirkel, som er nødvendig at 
bryde, for at stemmen igen kan fungere tilfreds-
stillende”, siger Louise Bergqvist Frisk.

Man kan frit henvende sig til landets kommu-
nikationscentre, hvor en uddannet logopæd eller 
en audiologopæd vil udrede stemmevanskelig-
hederne og vurdere, om man har behov for et 
behandlingsforløb. Før eventuel udredning skal 
man være undersøgt af en halslæge. 

ijk@folkeskolen.dk

SÅDAN PASSER DU PÅ 
DIN STEMME 
• Mindsk antallet af undervisnings-

timer for en periode.
• Reducer støjkilder så vidt muligt.
• Undgå at hæve stemmen over 

afstande, og minimer råben. 
Anvend for eksempel fløjte eller 
klappeteknik for at få sænket 
støj. 

• Brug en stemmeforstærker, så du 
kan blive hørt uden at skulle 
hæve stemmen.  

• Fagsammensætningen kan ændres 
for at sætte skub i en positiv 
udvikling. Særligt belastende fag 
for stemmen er for eksempel idræt 
og musik. 

• Indlæg talepauser så vidt muligt. 
• Drik rigeligt med vand i løbet af 

dagen.

Kilde: Kommunikationscentret i Hillerød.
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LÆRERE VED,  AT 

ALLE 
HAR BRUG FOR AT 

BLIVE HØRT

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige 
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte, 
før de kommer med forslag. På den anden 
side skader det ikke at vide, hvem man  
taler med. 

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din  
fag forening. Derfor har vi med tiden  
opbygget en særlig viden om dit fagområde 
og men nesker med din uddannelse. Vi  
har også udviklet fordele, som kommer  
medlemmer af Danmarks Lærerforening  
til gode. 

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller 
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke  
at være kunde. Det er nok, at du er medlem 
af DLF. Hvorfor ikke benytte sig af det? 

Ring 3378 1930  
– eller gå på lsb.dk/dlf og book et møde.

I usikre tider  skal vi være mere for hinanden.Lad os komme  I GANG
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Grænser er også omdrejningspunk-
tet, næste gang det bliver Uge Sex. I 
2022 vil undervisningsportalen have 
lærere og elever til at tale om 
kropslige og seksuelle grænser, hvad 
der føles rart, og hvordan man taler 
om at give samtykke til sex.  

Som lærer kan du tilmelde din 
klasse allerede nu, og på sitet finder 
du  materialer til sundheds- og 
seksualundervisning, som præcis 
matcher dine krav til klassetrin, 
tidsforbrug, fag, emner samt 
færdigheds- og vidensområder. 

Tilmelding til 
Uge Sex er 
åben nu

Tilmelding via  
underviserportal.dk/grund-
skole/uge-sex-i-grundskolen 

En kollega kommer med en sjofel bemærk-
ning, der måske var ment for sjov, men for 
den unge medarbejder opleves det som over 
grænsen. Det sætter Arbejdsmiljørådet 
fokus på med den nye kampagne ”Din 
grænse”. Målet med kampagnen er at 
hjælpe de unge bedst muligt til en god start 
på arbejdslivet, og derfor er fokus på at 
klæde de unge på, så de kender deres 

rettigheder og handlemuligheder, fortæller 
Arbejdsmiljørådets formand, Cristina Lage, i 
en pressemeddelelse. Kampagnen har tre 
budskaber: Seksuel chikane er aldrig 
acceptabelt, det er arbejdsgivers ansvar, og 
man skal tale med nogen, hvis man bliver 
chikaneret på job. 

Læs mere på dingrænse.dk 

Hvor går din grænse?
Arbejdsmiljørådet vil med ny  
kampagne gøre op med seksuel  
chikane på arbejdspladsen

Spot/af Ida Juel Koll/ijk@folkeskolen.dk

Eksperiment forbedrer  
indeklima og trivsel

Se udbuddet her: 
filmcentralen.dk/grundskolen/
med-skolen-i-biografen

Det velkendte koncept ”Med Skolen i 
Biografen” er efter et år præget af corona 
klar til at gå i gang igen efter sommerferien. 
Der kan bookes billetter til elever og lærere 

fra 23. august på hjemmesiden, men 
allerede nu er skoleårets biografprogram og 
undervisningsmaterialer tilgængelige online. 
Blandt de 13 film, som lærere kan vælge 
imellem i det kommende skoleår, er også 
tydeligt angivet, hvilket klassetrin filmene 
passer til. Tilbuddet er Det Danske Filmin-
stituts landsdækkende skolebioordning, og 
klasserne kan se de både danske og interna-
tionale film i deres egen lokale biograf. 
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dervisning, idet der arbejdes med en 
alsidig tilgang til dette fagfelt.

Bogen er delt i en praksisorienteret 
del og en teoribaseret del. Praksisdelen 
har fokus på at give praksiseksempler 
og i denne forbindelse skabe forståelse 
for faglige perspektiver på de enkelte 
områder. Denne del af bogen giver 
klar inspiration til skolens faglige og 
tværfaglige arbejde med fokus på ar-
bejde mellem fagene religion, dansk, 
billedkunst, historie, natur/teknologi, 
samfundsfag og idræt, og alle, der er 
faglig optaget af disse områder, kan få 
stor indsigt ved at fordybe sig i denne 
del af bogen.

I bogens anden del gives en tydelig 
tilgang til bevægelsesområdets teori, 
hvor der sættes fokus på bevægel-
sesforståelse i et historisk perspektiv, 
æstetisk perspektiv, pædagogisk per-
spektiv og et didaktisk perspektiv og 
med præcis vægtning af dannelsesteo-

Bevægelse er en vigtig del af elever-
nes kropsdannelse i folkeskolen. Det 
gælder i idrætsfaget og 45 minutters 
bevægelsesbånd hver dag, men det 
gælder naturligvis også for den bevæ-
gelse, der skabes i alle skolens fag. 
Den forståelse for bevægelse udvikler 
en faglig og meningsfuld bevægel-
sesdannelse gennem aktiviteterne i 
skolens undervisning.

“Bevægelsens betydning” giver 
en tydelig og præcis indsigt på dette 
faglige område. Bogen er skrevet i et 
klart fagsprog og giver til stadighed et 
godt overblik over, hvilke muligheder 
bevægelsesområdet kan bringe. Det 
gælder fokus på bevægelsesaktiviteter, 
bevægelsesformer og på bevægelseste-
ori. Bogen er tænkt som en inspiration 
til lærere og lærerstuderende, der er 
optaget af bevægelse i skolens un-

retiske elementer. Bogen er rettet mod 
lærere og lærerstuderende, og derfor 
vil en del interesse være i afsnittet med 
didaktiske perspektiver.

“Bevægelsens betydning” er skrevet 
med udgangspunkt i et udviklingsar-
bejde, der havde fokus på bevægelsens 
potentiale i skolens faglige og tvær-
faglige områder, og hvor man blandt 
andet havde udgangspunkt i kunst, 
musik og drama og skabte grobund for 
æstetiske processer og udvikling og 
forståelse af bevægelsesformer. Dette 
udgangspunkt fastholdes gennem hele 
bogen, der fremstår som et fagligt 
spændende og udfordrende område for 
folkeskolens lærere. Denne bog kan 
klart anbefales til alle lærere i skolen 
og til alle studerende på læreruddan-
nelsen, der er interesserede i at udvik-
le alsidige bevægelsesformer.

Bevægelse i alle 
fag – i lyset af 
praksis og teori

 ANMELDELSE AF JENS GIEHM MIKKELSEN

Bevægelsens betydning
En inspirationsbog til fagligt 
relateret bevægelse i skolens 
undervisning

BEVÆGELSE

Anne-Sofie Aabenhus, Mette Berndsen,  
Mie Keinicke Hansen, John Rydahl, 
Peter Green Sørensen 
196 sider
290 kroner
Fjordager

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1872896

Anmeldelser
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Jeg ønsker denne bog et 
langt liv og mange læsere

Data, der dannes og danner

Anders Petersen og Søren Chr. Kroghs bog om 
præstationskultur er den 19. bog i serien “Pæda-
gogisk rækkevidde”, og jeg imponeres igen over, 
hvor meget nyere forskning der kan omformuleres 
til letlæseligt stof på nogle få sider. 

En vej ud af præstationsræset er, foreslås det i 
bogen, at vi som lærere anerkender eleverne for at 
gøre et forsøg, at kunne se eleven indefra og se på 
barnets hensigter og ikke kun på, om opgaven er 
løst rigtigt eller følger en på forhånd udtrukket 
kurs. Dannelse handler nemlig, ifølge von Oettin-
gens brede definition af begrebet, om, at børn skal 
blive socialt forankrede både lokalt og globalt. 

Etisk datasans er at have blik for både det infor-
mative og det affektive aspekt af data og reflek-
teret bruge det i sin ledelse. Forfatterne påstår, og 
jeg kunne ikke være mere enig, at det stigende 
databrug, der er i skolen, er med til at forandre 
skolens ontologi fundamentalt. Data sætter spor 
og påvirker os. “Datasans” er en vigtig, velskrevet 

Det kan vi opnå ved at tilrettelægge en varieret 
hverdag, der pirker til børnenes nysgerrighed og 
skubber til deres evne til at undres. Derfor skal vi 
huske hinanden på, at det er en social proces at 
blive socialt forankret. Lærerne skal derfor selv 
være gode til at vise, at de tør være dem, de er. 
Det er særligt vigtigt i en præstationskultur, hvor 
det normale er blevet indsnævret, og vi alle hele 
tiden er i fare for at falde uden for det normale, 
så alle småfejl og afvigelser diagnosticeres og 
sygeliggøres.

DLF-medlemmer kan downloade bogen gratis 
som e-bog eller lydbog via “Min side” på dlf.org. 

De trykte bøger kan også købes til en særlig 
medlemspris.

og vedkommende bog, som alle, der bruger data 
i arbejdet med at udvikle børn og unges udvik-
ling, læring og trivsel, bør og skal læse. Det er 
et kærkomment opråb til ledelser, konsulenter og 
forvaltninger om i fællesskab at reflektere over, 
hvordan data har en skabende effekt, og hvordan 
vi har pligt til at udvikle og finpudse vores data-
sans på et etisk grundlag.

Præstationskultur

TRIVSEL

Anders Petersen, Søren Chr. Krogh
130 kroner
72 sider
Pædagogisk rækkevidde
Aarhus Universitetsforlag 

Datasans
Etisk skole- og uddannel-
sesledelse med data

SKOLELEDELSE

Dorthe Staunæs, Helle Bjerg, Malou 
Juelskjær, Kristian Gylling Olesen 
250 kroner
325 sider
Nyt fra Samfundsvidenskaberne

О ANMELDELSE AF HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

 ANMELDELSE AF CHRISTINA HOSTRUP

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1874699

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1870968
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Faglighed og fællesskaber – undervisning for alle 

Torsdag den 30. september 2021 · Helnan Marselis Hotel, Aarhus C

Temadag om udfordrede elever i normalundervisningen og tiltag der virker

Faglige oplæg og workshopper for alle de store fag 
Leo Komischke-Konnerup - Gentagelsens pædagogik    
Kjeld Fredens - Sund fornuft
Rasmus Alenkær - Børn og unge anno 2021

Workshopper: Faglig læsning i matematik og naturfag - Skriftsprogsvanskeligheder i sprogfag - Stilladsering  og skabeloner -  
Bookcreator som stilladserende redskab - Børn med overbliksvanskeligheder 

Læs mere og tilmeld dig på

viacfu.dk/fællesskaber    
Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler
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Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

Korte meddelelser

Jens Bjerg er død 
Den 2. juli døde Jens Bjerg – fredeligt, omgivet af sine nærmeste – 
efter et spændende liv, hvor hans kolossale arbejdsindsats og hjælp-
somhed betød meget for mange. Jens var et varmt menneske – fol-
keskolelærer, skolepsykolog, skolebogsforfatter, læreruddanner og 
professor. Og så havde han en finger med i forberedelsen af 
1975-skoleloven 

Jens blev uddannet fra Blaagaard Seminarium i 1952. I 12 år var 
han ansat i Gladsaxe Kommune; først som lærer og derefter som 
skolepsykolog og konsulent for småbørnsundervisning. I 1964 rykke-
de han over på sit gamle seminarium som psykologilærer, men en 
del af tiden var han også medarbejder på Danmarks Pædagogiske 
Institut, og i fire år var han leder af et stort pædagogisk udviklings-
projekt i Brovst Kommune, hvor de havde fokus på at udvikle en-
hedsskolen. 

Sammen med Mogens Jansen udviklede Jens læsebogen ”Huset 
Højbo” og en række andre materialer til begynderundervisningen. 
Parallelt hermed var han konsulent ved planlægningen af Roskilde 
Universitetscenter (RUC). Efter åbningen af RUC blev titlen ændret 
til professor i pædagogik og psykologi.

Da Knud Heinesen blev undervisningsminister i 1971, gik han i 
gang med at forberede det, der senere blev til 1975-folkeskoleloven. 
Men helt utraditionelt begyndte Heinesen ikke med at sætte em-
bedsmændene i sving. Han holdt først en række møder med lederen 
af Bernadotteskolen, C.C. Kragh-Müller, Knud Gellert, der var amts-
konsulent i Nordjylland, og Jens Bjerg. 

”Heinesen havde nogle ideer, som han prøvede af på os”, fortalte 
Jens i 2016. ”Vi kom også med oplæg, og han stillede en lang række 
gode spørgsmål, som viste, at han gik særdeles seriøst til værks. 
Heinesen lod sig ikke spise af med overfladiske svar, men var opta-
get af, om og hvordan hans tanker kunne omsættes til praksis. Vi var 
også en slags djævelens advokater. Hvordan ville en ny skolelov blive 
modtaget i Aalborg, og hvordan ville den blive modtaget i Alberts-
lund og Gladsaxe?” 

I 2000 blev Jens Bjerg nødt til at føje et ”emeritus” til professortit-
len, for datidens regler sagde, at ansættelsen stoppede, når man 
fyldte 70. Det betød dog ikke, at han holdt op med at forske og for-
midle, og hans lange publikationsliste viser, at han havde mange 
tætte forbindelser i skole- og forskningsverdenen – både herhjemme 
og i udlandet. Jens Bjerg gjorde en forskel – som et generøst og 
hjælpsomt menneske, som forsker og formidler. 

Æret være hans minde. 

Thorkild Thejsen, chefredaktør for Folkeskolen 1987-2010 

MINDEORD

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder med brede vinger og dybe rødder 
søges til Rosengårdskolen
• Ansøgningsfristen er den 15. aug. 2021

Kvik-nr. 82260549

Kerteminde Kommune, 5300 Kerteminde

Skoleleder for Marslev Skole og Børnehus samt 
Nymarken Skole og Børnehus
• Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2021

Kvik-nr. 82318413

Odense Kommune, 5000 Odense C

Skoleleder til Sct. Hans Skole – en attraktiv 
skole i Odense C
• Ansøgningsfristen er den 29. aug. 2021

Kvik-nr. 82343672

Nordfyns Kommune, 5400 Bogense

Skolekonsulent til Nordfyns Kommunes Skole- 
og Dagtilbudsafdeling
• Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2021

Kvik-nr. 82348947

Sæby Kirke, 9300 Sæby

Kirke- og kulturmedarbejder søges
• Ansøgningsfristen er den 15. aug. 2021

Kvik-nr. 82281333

FYN & ØER

JYLLAND
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Center for Pædagogisk Udvikling, 7130 Juelsminde

Genopslag – Pædagogisk it-konsulent til 
skoleområdet i Hedensted Kommune
• Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2021

Kvik-nr. 82472012

Søborg Skole, 2860 Søborg

Faglig leder til gruppeordningen på Søborg 
Skole – læring i sigte
• Ansøgningsfristen er den 13. aug. 2021

Kvik-nr. 82354264

Raklev Skole, 4400 Kalundborg

Skoleleder til Raklev skole
• Ansøgningsfristen er den 15. aug. 2021

Kvik-nr. 82323586

Løve-Ørslev Skole, 4270 Høng

Skoleleder til Løve-Ørslev skole
• Ansøgningsfristen er den 15. aug. 2021

Kvik-nr. 82328073

Maglehøjskolen, Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Vi søger naturvidenskabelig lærer til udskolingen 
og kreativ humanistisk lærer til mellemtrinnet
• Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2021

Kvik-nr. 82472723

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Dansk- og kristendomslærer til 
folkeskoleafdelingen (barselsvikariat)
• Ansøgningsfristen er den 13. aug. 2021

Kvik-nr. 82313571

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Vi søger en matematik-, f/k- og biologilærer til 
udskolingen/mellemtrinnet
• Ansøgningsfristen er den 24. aug. 2021

Kvik-nr. 82472010

Mørkhøj Skole, 2860 Søborg

Er du vores nye dansklærer på 4. årgang?
• Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2021

Kvik-nr. 82333744

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Er du overbygningslærer i dansk og engelsk, og vil 
du være med til at udvikle morgendagens skole?
• Ansøgningsfristen er den 13. aug. 2021

Kvik-nr. 82335414

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

To attraktive vikariater
• Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2021

Kvik-nr. 82466520

10. klasse Gribskov, 3200 Helsinge

Lærer til Gribskov 10. klasse
• Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2021

Kvik-nr. 82361794

Qeqqata Kommune, 3911 Sisimiut

Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut  
søger tre lærere
• Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2021

Kvik-nr. 82443287

Borup Skole, 4140 Borup

1-2 lærere til Borup Skole
• Ansøgningsfristen er den 13. aug. 2021

Kvik-nr. 82328848

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Dansk- og engelsklærer i udskolingen til 
Ellemarkskolen
• Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2021

Kvik-nr. 82328573

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Dansklærer til indskolingen – genopslag
• Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2021

Kvik-nr. 82348786

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

N. Zahles Gymnasieskole søger lærer med 
linjefagene dansk og idræt
• Ansøgningsfristen er den 12. aug. 2021

Kvik-nr. 82328336

Byskovskolen, afdeling Asgård, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger tysklærer og dansklærer til 
afd. Asgård
• Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2021

Kvik-nr. 82333853

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Dansklærer til mellemtrin på Sengeløse Skole
• Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2021

Kvik-nr. 82333820

SJÆLLAND & ØER
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Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Vi søger en gruppeordningslærer  
og en lærer til almendelen
• Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2021

Kvik-nr. 82323693

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Udskolingslærer til Nordstjerneskolen
• Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2021

Kvik-nr. 82353346

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Søhøjskolen søger kompetent engelsk- og 
kulturfagslærer på fuld tid
• Ansøgningsfristen er den 12. aug. 2021

Kvik-nr. 82303314

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Matematik- og idrætslærer til 
Nordstjerneskolen
• Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2021

Kvik-nr. 82351843

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Erfaren it-konsulent til Digitalisering og IT
• Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2021

Kvik-nr. 82404455

Byskovskolen, afd. Benløse, 4100 Ringsted

Vi søger matematik- og naturfagslærer til 
udskolingen, gerne med vejlederkompetencer
• Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2021

Kvik-nr. 82333822

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Søhøjskolen søger kompetent tysk- og 
matematiklærer på fuld tid
• Ansøgningsfristen er den 12. aug. 2021

Kvik-nr. 82303315

Fredensborg Kommune, 2980 Kokkedal

Matematiklærer til Ullerødskolen
• Ansøgningsfristen er den 15. aug. 2021

Kvik-nr. 82298541

Køge Kommune, 4600 Køge

Matematiklærer til 10. klasse Campus Køge
• Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2021

Kvik-nr. 82333818

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Attraktive lærerstillinger  
på Antvorskov Skole
• Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2021

Kvik-nr. 82477700

Klostermarken Skole, 4200 Slagelse

Lærer til Klostermarken  
dagbehandlingsskole
• Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2021

Kvik-nr. 82477728

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Dygtig tysklærer søges til  
Sigerslevøster Privatskole
• Ansøgningsfristen er den 27. aug. 2021

Kvik-nr. 82477852

Nygård Skole, 3000 Helsingør

Autismeskole udvider – lærere til Nygård 
Skole, 37 timer
• Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2021

Kvik-nr. 82286571

Vestervejs Skole, 4100 Ringsted

Lærere og pædagoger til dagbehandling og 
specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2021

Kvik-nr. 82334500

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Lærere til specialskole med dagbehandling i 
Hundested
• Ansøgningsfristen er den 12. aug. 2021

Kvik-nr. 82313568

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Herlev Privatskole søger tysklærer til 
udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 01. sep. 2021

Kvik-nr. 82318220

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger uddannet lærer  til 
naturfag i udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2021

Kvik-nr. 82303313

Sorø Kommune, 4180 Sorø

Logopæd til skoleområdet – barselsvikariat i 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
• Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2021

Kvik-nr. 82313569
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Lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

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.

Nyd sensommer og 
efterår i smuk gård  
ved Møn

Smuk gård midt i den idylliske 
Nyord By udlejes som feriebolig. 
Der er plads til 10 personer.  
Pris fra 3.300 kr.

Telefon: 61 28 49 40
www.nyordgaard.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby

550 €/uge. Se www.casavila.dk

Telefon: 20 78 14 16
www.casavila.dk

Sommerhus udlejes  
på Mols

Ved Dejret Klit 300 m fra havet, 6 
pers. 98 m2. Ledigt efterår/vinter 
21 og sæson 22.
Bovana@city.dk

Telefon: 22 33 86 79
www.bovana5.webnode.dk

Sommerhus udlejes på 
Bornholm i uge 36, 38, 
40

Huset ligger i Stampen tæt på 
skov og strand 3 km fra Rønne.
Der er 6 sovepladser.

Telefon: 22 15 97 60

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Søges: Ressourcepædagog, der brænder for at 
gøre en forskel for både børn og voksne
• Ansøgningsfristen er den 22. aug. 2021

Kvik-nr. 82428778
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job 
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der 
har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst 
til dækning af undervisningsarbejdet på 
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.  
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som 
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden 
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, 
ligesom man kan miste retten til senere at blive 
medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen 
• Vikasku  

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

Næste nummer af

udkommer torsdag den 26. august

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 14
Blad nr. 15
Blad nr. 16

10. august

24. august

7. september

26. august

9. september

23. september

17. august

31. august

14. september

Ny folder ude nu!Skoletur i 2022?
Vi er eksperter i skolerejser!

Berlin  fra kr. 960,-
med bus, 3 dage/2 nætter

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

Hamburg  fra kr. 955,-
med bus, 3 dage/2 nætter

Prag  fra kr. 1.390,-
med bus, 6 dage/3 nætter
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Ida Juel Koll
ijk@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
cbai@folkeskolen.dk

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

Forsidefoto:  
Kristoffer Juel Poulsen
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds



 »Klappen gik  »Klappen gik 
simpelthen op«simpelthen op«

Den danske lærerstand har lige 
brug for bare en lille smule 
mere tid, inden hverdagen for 
alvor brager løs igen. Det  
fremgår af en melding udsendt 
her til morgen. Eller formiddag. 

"Skal nok. Helt sikkert. Er der 
lige om lidt, lige … to sekunder!
Bare nødt til at … Men, hvad 
hedder det, gå I bare i gang, 
kommer om lidt, ikke?" lød det 
fra lærerstanden, som kæmper 

med at forstå, hvor de seneste 
uger pludselig er forsvundet hen. 

"Ved det godt", præciserede 
lærerstanden, "skal bare have … 
eller … men lige på trapperne, 
der går virkelig ikke ret lang tid, 
så I behøver altså slet ikke at  
vente … det varer ikke så længe 
nu". 

Ifølge flere kilder lagde  
lærerstanden sig herefter om på 
den anden side.  

– gå I bare i gang, kommer lige om lidt

Den danske lærerstand Den danske lærerstand 
ligger lige her lidt endnu ligger lige her lidt endnu 

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

USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET
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Alle eleverne rykker op i en ny klasse – hvad med mig? 
Sådan synes ræsonnementet at lyde bag undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils jobmæssige 
ambitioner her ved indgangen til et nyt skoleår. Det 
forlyder, at ministeren hen over sommeren har gået 
med spekulationer over, hvornår hun mon bliver 
forfremmet til et sejere job i et tungere ministerium 
med mere prestige blandt kollegerne på Christiansborg.

"Er det ikke snart tid til en rokade?" spurgte 
Rosenkrantz-Theil sin ministerchauffør onsdag morgen 
på vej til et eller andet møde med endnu en virkelig 
kedelig forsamling af skolefolk. 

"Har jeg ikke efterhånden taget min tørn på det her 
møgområde med alle deres krav og evindelige brok?" 

Ministeren forestiller sig, at hun i et fremtidigt 
drømmejob bedre vil kunne udvikle sine lederkompe-
tencer, forbedre sine sprogfærdigheder og drage 
endnu mere nytte af sine evner til at tale udenom. 

Hvornår  Hvornår  
bliver jeg bliver jeg 
forfremmet?forfremmet?

Minister:



Gør det lettere 
at spotte ensomhed 
og skab trygge 
fællesskaber i klassen. 

Bestil 

på 

rødekors.dk
/osfra6b



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

meld din klasse til
gocook smagekassen 

*Du må regne med op til 200 kr. til ekstra råvarer til de 2 retter i Smagekassen.

Skolekontakten

Deltag i GoCooks eksperimenterende og tværfaglige forløb om kål. 
Lær fx om kåls sæson, smag, brug i køkkenet og bæredygtighed. 
Eksperimenter med udenlandske og danske retter med kål.

I uge 39 modtager du GRATIS undervisningsmaterialer og opskrift-
hæfter til hele klassen til 8 undervisningsgange. I uge 43, 44 eller 45 
henter du en GRATIS smagekasse* med råvarer til øvelser og to retter 
til 24 elever i en lokal Coop-butik.

TILMELD DIN KLASSE PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK 
Du kan ændre eller annullere din tilmelding frem til 5. sep. 2021.

170.000 elever deltogi 2020


