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Antallet af diabetesbørn stiger, og snart  
vil alle skoler skulle have et diabetesbarn. 

Læs om, hvordan Ida Thrane og skolen  
får hverdagen til at hænge sammen. 

SIDE 7 og 12 

Et skoleliv med 
diabetes 

Ny læreruddaNNelse
Fremtidens lærere skal have syv 
i gennemsnit. 
Side 6

Har du eN plaN?
78 procent af lærerne har ingen 
plan for deres efteruddannelse.
Side 8

MiNdre stress
Trivselsprojekt mod stress og 
sygemeldinger på Dåstrup Skole.
Side 30
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Gyldendal

Fiktions- 
kompetence

Afkodning
og sprog-
forståelse

Vejledning og Vejledning  
til Bogstavlydbog er  

nu udkommet

gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Fandango til 1. klasse

Nu til 1. klasse

Fandango er et dansksystem til indskolingen og mellem-
trinnet, som lægger sig op ad Fælles Mål 2009. I indskolingen 
er Fandango bygget op omkring de tre søjler fiktions- 
kompetence, sprogforståelse og afkodning. 

Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes 
i deres helhed på Fandangos i-bog til 1. klasse. Gen-
nem dialogisk oplæsning arbejdes der med udviklingen 
af elevernes sprogforståelse og deres fornemmelse for 
fiktion. Opgaverne i arbejdsbogen støtter elevernes aktive 
sprogbrug og sproglige opmærksomhed gennem såvel 
talesproglige som skriftsproglige aktiviteter.

Bogstavlydbogen bygger oven på det fundament, der blev 
grundlagt i Fandango Mini, og indledes med et repetitions-
forløb, hvor eleverne arbejder med læsning og stavning af 
lydrette og lydnære ord med fokus på bogstavernes lyde.
Herudover arbejder eleverne bl.a. med at dele ord i stavel-
ser, med nye bogstavlydforbindelser og med at genkende 
bogstavfølger, der optræder i mange ord.

Fandango 1 Grundbog: 97 sider Kr. 164,-

Fandango 1 Arbejdsbog: 72 sider Kr. 52,-

Fandango 1 Bogstavlydbog: 64 sider Kr. 52,-

Vejledning: 172 sider  Kr. 411,-

Vejledning til Bogstavlydbog: 98 sider Kr. 359,-

Priser er ex moms.
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!Der er intet håndfast 
om, hvad kommunerne 
skal leve op til, ud over 
nogle fromme ønsker 
om at eleverne skal 
trives og blive fagligt 
dygtige.

Forsidefoto: Lars Horn

Kender du den med iltmasken? Det er en anekdote, som bliver brugt 
rigtig meget i disse år, hvor så mange presses af stress. Skal man tage sig af andre, skal 
man huske at sørge for selv at få en iltmaske på – ellers er der ikke noget at give af. 

Nu er luftforholdene i folkeskolen i 2013 så blevet afgjort i den nye økonomiaftale 
mellem KL og regering. Der er fundet penge til at sikre folk mod oversvømmelser af 
deres kældre. Men der er ingen sikringer af, at elever og lærere kan holde hovedet 
oven vande i en stadig mere udsultet folkeskole. 

Lærerne kan få lov til at undervise mere – hvis det står til KL og regering – og samti-
dig skal de inkludere flere elever med særlige behov, uden at det er aftalt, at der følger 
støtte og efteruddannelse med. 

Det er uhørt, at en regering på den måde blander sig i aftaler, som er indgået ved 
overenskomstforhandlinger. Og det er dybt absurd, at KL, som selv har indgået over-
enskomsten, går direkte imod sine egne aftaler. 

På inklusionsområdet er dystre spådomme desværre gået i opfyldelse.
Ingen havde regnet med flere penge! Det er tiderne ikke til. Men der er ikke engang 

indgået aftaler om, at de midler, som kan frigives, når eleverne flyttes over i normal-
klasserne, bliver i skolen og bruges til at hjælpe de inkluderede elever og efteruddanne 
lærerne. 

Aftalen lægger op til, at i 2015 skal 96 procent af alle elever gå i en normalklasse. 
For at nå det tal skal 1,6 procentpoint flere elever end i dag flyttes ind i normalklas-
serne. En tidligere beregning på et enkelt procentpoint regnede med frigivne midler 
på 1,4 milliarder kroner. Nu bliver der tale om endnu flere penge. Hvor bliver de af?

Det vides ikke.
Der er ganske vist lovet en årlig rapportering på området og en undersøgelse blandt 

10-12 kommuner. Der kommer også et resursecenter. Men der er intet håndfast om, 
hvad kommunerne skal leve op til, ud over nogle fromme ønsker om at eleverne skal 
trives og blive fagligt dygtige. Ja tak.

Der er heller ikke afsat penge til at efteruddanne lærere. I stedet vil man evaluere 
effekten af den nuværende indsats. Man fristes til at sige, at det er nok hurtigt gjort!

De fleste lærere elsker at undervise. De får deres energi fra de livlige, nogle gange 
morsomme, andre gange udfordrende oplevelser med undervisning og elever, som 
vokser fagligt og personligt. Hvis der ikke er mulighed for at få det daglige lille mirakel 
i klasseværelset til at titte frem bare en gang imellem, 
forsvinder den livgivende ilt fra skolen.  
Fra både lærere og elever. 

Læs også om aftalen på side 11 
og på folkeskolen.dk
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Fandango til 1. klasse

Nu til 1. klasse

Fandango er et dansksystem til indskolingen og mellem-
trinnet, som lægger sig op ad Fælles Mål 2009. I indskolingen 
er Fandango bygget op omkring de tre søjler fiktions- 
kompetence, sprogforståelse og afkodning. 

Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes 
i deres helhed på Fandangos i-bog til 1. klasse. Gen-
nem dialogisk oplæsning arbejdes der med udviklingen 
af elevernes sprogforståelse og deres fornemmelse for 
fiktion. Opgaverne i arbejdsbogen støtter elevernes aktive 
sprogbrug og sproglige opmærksomhed gennem såvel 
talesproglige som skriftsproglige aktiviteter.

Bogstavlydbogen bygger oven på det fundament, der blev 
grundlagt i Fandango Mini, og indledes med et repetitions-
forløb, hvor eleverne arbejder med læsning og stavning af 
lydrette og lydnære ord med fokus på bogstavernes lyde.
Herudover arbejder eleverne bl.a. med at dele ord i stavel-
ser, med nye bogstavlydforbindelser og med at genkende 
bogstavfølger, der optræder i mange ord.

Fandango 1 Grundbog: 97 sider Kr. 164,-

Fandango 1 Arbejdsbog: 72 sider Kr. 52,-

Fandango 1 Bogstavlydbog: 64 sider Kr. 52,-

Vejledning: 172 sider  Kr. 411,-

Vejledning til Bogstavlydbog: 98 sider Kr. 359,-

Priser er ex moms.
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Antallet af diabetesbørn stiger, og snart  
vil alle skoler skulle have et diabetesbarn. 

Læs om, hvordan Ida Thrane og skolen  
får hverdagen til at hænge sammen. 

SIDE 7 og 12 

Et skoleliv med 
diabetes 

Ny læreruddaNNelse
Fremtidens lærere skal have syv 
i gennemsnit. 
Side 6

Har du eN plaN?
78 procent af lærerne har ingen 
plan for deres efteruddannelse.
Side 8

MiNdre stress
Trivselsprojekt mod stress og 
sygemeldinger på Dåstrup Skole.
Side 30
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Flere børn  
Får diabetes 
Antallet af børn med diabetes 1 er  
steget med 81 procent siden 1997.  
Lærerne må ikke stå alene med  
ansvaret, siger DLF. 

indhold

9

Konfronteret
»Det skal ikke være sådan, at man bare 
sender børn ned til inklusionspædago-
gen, og så er alting fryd og gammen«.

Anne VAng,  
Børne- og ungDomsBorgmester (s) i KøBenhAVn 

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

Ta’ sundhed med 
i din undervisning

Den nye landsdækkende indsats ’Sund ven’ er nu i luften! Målet 
er på en enkel måde at inspirere fagpersoner og ledere til at tage 
sundhed med i undervisningen og arbejde med at skabe sunde ram-
mer på skolen. 

Indsatsens omdrejningspunkt er hjemmesiden sundven.dk, der 
henvender sig både til lærere, elever, sundhedstjeneste, forældre 
og skolebestyrelser. Den del, der henvender sig til fagpersoner, er 
nu åbnet og fyldt med spændende materialer. 

Faghæfte 21 – på den nemme måde
For lærerne hjælper sundven.dk med at opfylde de mål, der er 
fastsat i faghæfte 21. På sundven.dk findes konkrete vejledninger 
til at integrere sundhedsundervisningen i en række fag. Desuden 
findes forslag til at involvere klassen eller hele skolen i et fælles 
sundhedsprojekt fx som en temauge eller dag - uanset om fokus er 
kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, sex eller sol. Alt er nemt og 
lige til at gå til!

Frem mod skoleårets start vil elev- og forældredelene af hjemme-
siden blive tilgængelige, lige som der kommer en sundheds app og 
en Facebook side til de ældre elever.

Tilmeld dig nu!
Tilmeld dig de løbende nyheder og få direkte besked, når de øvrige 
aktiviteter i indsatsen sættes i gang.  

www.sundven.dk/tilmelding

136671 p04-05_FS1212_indhold.indd   4 11/06/12   14.24
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à   Oversigt20

Kronik:
Større frihed og færre reg-
ler er to vigtige elementer i 
en nødvendig decentralise-
ring, hvis folkeskolen skal 

kunne skabe merværdi.
 

LArs KoLinD: »unBoss FoLKesKoLen«

Fra stress til trivsel 
Forebyggelsesfonden gav en 
halv million til trivselsarbejde 

på Dåstrup Skole.

30

old school/
new school

1886: Lokale erhvervsdrivende 
øjnede det købelystne publikum 
og annoncerede i skolemødernes 
trykte programmer med udsalg 
af tobak, bijouteri, handsker og 

god og billig mad.

18 36
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aktualiseret

Ny lærer-
uddannelse  
skal sortere 
uegnede fra

For første gang har politikerne skabt en læ-
reruddannelse på baggrund af eksperternes 
anbefalinger. Sådan lyder det fra professor 
Jens Rasmussen, som sad i læreruddan-
nelsens følgegruppe. Regeringens udspil lå 
meget tæt op ad gruppens anbefalinger, og 
den nye læreruddannelse, som regeringen 
blev enig med Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti om i fredags, ligger igen meget tæt 
op ad udspillet. 

De pædagogiske og professionsrettede 
kompetencer er blevet styrket. Jens Rasmus-
sen savner kun mere internationalisering og 
forskningsbasering, så den danske uddan-
nelse kan komme på højde med udlandet.

»Jeg har sammen med Lars Qvortrup fore-
slået, at der bliver opstillet kriterier for, hvad 
der skal til for, at en professionshøjskole kan 
kalde sin læreruddannelse forskningsbaseret, 
men det element tog regeringen ikke med i 
sit forslag, og det er heller ikke kommet med 
i forliget. Det ville ellers være rigtig godt for 
uddannelsen og for landet, hvis læreruddan-
nelsen var forskningsbaseret«, siger han.

Den skuffelse deler lærernes formand An-
ders Bondo

»Politikerne har så mange krav og ønsker 
til den danske folkeskole, og her har de haft 

TeksT John  Villy  olsen,  Karen  raVn, 
Kasper  stougaard  andersen, 
Maria  Becher  trier  og  
pernille aisinger

illusTraTion Jan  thrane

Forligspartierne er enige om følgende grundsten  
i den ny læreruddannelse:

ny læreruddannelse

Kommende lærerstuderende skal have mindst syv i 
gennemsnit fra gymnasiet. Til gengæld får de en målstyret 
uddannelse med plads til talentdyrkelse. Men en femårig, 
forskningsbaseret uddannelse er der ikke planer om.

en mulighed for at styrke hele fundamentet. 
I stedet har de bare rørt lidt rundt i gryden 
og taget de elementer, som var der i forvejen. 
Det giver ingen mening«.

De lærerstuderendes formand Tobias 
Holst er skuffet over, at politikerne ikke fjer-
nede de forhadte begrænsninger på linjefags-
valget. Studerende er fortsat nødt til at vælge 
enten dansk eller matematik.

adgangsbegrænsning og KlM
De store knaster i forhandlingerne har været 
faget kristendomskundskab/livsoplysning/med-
borgerskab (KLM) og Venstre og Konservatives 
ønske om en kunstig adgangsbegrænsning. 
Her har oppositionen fået sat et tydeligt aftryk. 
Der bliver krav om et gennemsnit på syv fra 
studentereksamen, og nye talentforløb skal 
tiltrække studerende med særlige evner. Og 
selv om KLM bliver en del af det nye store fag 
pædagogik og lærerfaglighed, får det sine egne 
kompetencemål og sin egen eksamen.

Mindre frafald?
De lærerstuderendes formand Tobias Holst 
mener dog ikke, at adgangsbegrænsningen vil 
give nogen reel ændring. Ansøgere, som ikke 
har syv, kan gå til optagelsessamtale, og han 
er ret sikker på, at professionshøjskoler, som 
higer efter studerende, vil lukke de samme 
studerende ind. 

Formanden for rektorforsamlingen Erik 
Knudsen så helst, at alle ansøgere kom gen-
nem en optagelsessamtale. 

»Man laver en kobling, hvor man sætter 
lighedstegn mellem den studerendes adgangs-
givende snit, og om man bliver en god eller 
en dårlig lærer, og de to ting hænger i hvert 
fald ikke sammen«, siger han.

Men uddannelsesminister Morten Øster-
gaard tror på, at optagelsessamtalerne vil 
mindske frafaldet.

»Det handler om at sortere dem fra, der 
alligevel holder op«, siger han. 
pai@dlf.org

 1 Højere krav og mere faglighed

 2  Kompetencemål med sammenhæng til folkeskolen

 3  Norm om tre undervisningsfag

 4  Styrkelse af grundfaglighed og almen dannelse

 5  It i læreruddannelsen

 6  Specialpædagogik og inklusion i læreruddannelsen

 7  En bedre praktik

 8  Uddannelsens struktur – modulisering, toninger 
og internationalt udsyn

 9  Samspil med andre uddannelser

 10  Adgang og optag

 11  Entreprenørskab og talentforløb

 12  Bachelorprojektet

 13  Øget videns- og praksisbasering

 14  Relevant og målrettet efteruddannelse

 15  Folkeskolens timeløse fag

 16  Monitorering og evaluering.

Hvis læreruddannelsen  
var en bil … Folkeskolen.dk’s 

tegneblogger Jan Thrane, som 
selv går på læreruddannelsen, 

er ikke imponeret over den nye 
uddannelse. Farven på politi-
kernes tøj afspejler ifølge Jan 

Thrane farven på deres politik. 
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Flere elever  
med diabetes  
udfordrer skolen
siden 1997 er antallet af børn med type 1-diabe-
tes steget med 81 procent. Alle skoler vil møde elever 
med diabetes. Danmarks Lærerforening mener ikke, at 
lærerne alene kan tage ansvaret for diabeteseleverne. 

TeksT Maria Becher trier

foTo lars horn

83 procent af eleverne med type 
1-diabetes har ingen fast kon-
taktperson på skolen. Det viser 
Diabetesforeningens skolelivsun-
dersøgelse fra 2008. Diabetes-
foreningen modtager i dag stadig 
mange henvendelser fra forældre, 
der har svært ved at få skolen til at 
tage ansvar for deres børn. Siden 
1997 er antallet af børn med type 
1-diabetes steget med 81 procent. 

»Alle skoler kommer til at have 
et barn med diabetes, og derfor 
bør alle skoler også være gearet 
til det her«, siger chef for Diabe-
tesforeningens politiske afdeling 
Charlotte Rulffs Klausen.

Sundhedsstyrelsen udsendte 
sidste år retningslinjer for medi-
cingivning til børn i blandt andet 
skolen. Her står, at personalet, 
i det omfang det er muligt, bør 
påtage sig opgaven. Lederen har 
ansvar for, at der på skolen er en 
instruktion til, hvordan medicin 
bør håndteres. 

»Lærerne er usikre på, hvordan 
de skal håndtere de her børn. 
Nogle lærere siger nej og vil ikke 
tage ansvar for barnet. Men det er 
ikke ond vilje. Det er usikkerhed«, 
siger Charlotte Rulffs Klausen. 
Hun peger på, at lærerne især skal 

være opmærksomme ved ændrin-
ger i hverdagen. 

Næstformand i DLF Dorte 
Lange mener ikke, at man kan 
pålægge lærere at varetage medici-
nering og andre omsorgsprægede 
opgaver. Skolen må i stedet ansatte 
sundhedsfagligt personale.

»Vi skal være sikre på, at elever-
nes sundhed tilgodeses. Man skal 
være opmærksom på, at elever 
med diabetes får mad i tide, og at 
de får deres insulin. Lærerne er 
ikke uddannet til den opgave, så 
der skal være en person på skolen, 
der ved, hvad lærerne helt præcist 
skal være opmærksomme på, og 
som kan rådgive lærerne om, hvor-
dan de hjælper eleverne. Her må 
eksempelvis sundhedsplejersken 
træde til«, siger Dorte Lange. 
mbt@dlf.org

Læs fra side 12 »Med nålen 
i tasken« om den unge  
diabetiker Ida Thrane.

15-årige Ida Thrane fik konstateret diabe-
tes som seksårig. Hun har altid haft måle-
apparat, juice og insulin med i skole.
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Overenskomstfuser: 
ingen 
efteruddannelsesplaner  
til lærerne
Lærernes formand Anders Bondo Christen-
sen så i hvert fald én god grund til at stem-
me ja til overenskomsten sidste år. Med i 
overenskomsten var kommet et resultat, 
som var første skridt i retning af at skaffe 
lærerne mere efteruddannelse: Alle lærere 
skulle nu få en efteruddannelsesplan. 

Men det er ikke sket. En undersøgelse, 
som Scharling Research har foretaget 
blandt Folkeskolens lærerpanel, viser, at 78 
procent af lærerne ikke har lagt en uddan-
nelsesplan for deres efteruddannelse sam-
men med skolelederen. Overenskomsten 
fra 2011 giver ellers lærere ret til en indivi-
duel uddannelsesplan, som skal udarbejdes 
med afsæt i den løbende dialog mellem 
lærere og ledelse om undervisningen.

Formand for overenskomstudvalget i 
DLF Gordon Ørskov Madsen er overrasket 
over, at så mange lærere svarer, at de ikke 
har en efteruddannelsesplan et år inde i 
overenskomstperioden. Men han har for-
ståelse for skolernes situation. 

»Skolerne har rigtig mange ting at se 
til. Der bliver nedlagt stillinger, og der er 
meget uro mange steder og besparelser. 
Men det er en del af overenskomsten. Ar-
bejdsgiverne og skoleledelsen er forpligtet 
på at udarbejde uddannelsesplaner sam-
men med lærerne. Det vil jeg opfordre 
til at tage fat på«, siger Gordon Ørskov 
Madsen. Parterne har ikke aftalt, hvordan 
efteruddannelsesplanerne skal udformes, 
men DLF har netop udsendt inspirations-
materiale til skolerne.

Kl: ingen formelle planer
Hos KL er kontorchef Nanna Abildstrøm, 
som var med til at forhandle overenskom-

sten, ikke så overrasket. Hun fortæller, at 
det aldrig har været meningen, at lærerne 
skulle have en formel efteruddannelses-
plan. 

»Det er helt bevidst, at vi ikke lagde no-
gen procedurekrav ned over, hvordan de 
her planer skal se ud. Blandt andet skriver 
vi, at den kan indgå i den individuelle 
medarbejderudviklingssamtale (Mus). Vi 
skal ikke have flere dokumentationskrav«, 
siger Nanna Abildstrøm. 

Hun mener, at lærerne har fået en form 
for opmærksomhed omkring efteruddan-

nelse ud af, at planen er blevet skrevet 
ind i overenskomsten. 

»Man kan diskutere, om det er nød-
vendigt at udarbejde et protokollat om 
efteruddannelse, ved siden af at man 
også har adgang til en Mus-samtale, for 
det burde vel være et naturligt indhold i 
samtalen«, siger Nanna Abildstrøm. 

ingen penge til efteruddannelse
Formand for skolelederne Anders Balle 
synes, der burde være flere lærere, der 
havde en plan for efteruddannelse på 
nuværende tidspunkt. 

»Men jeg kan godt forstå, hvorfor man 
ikke gør det. De fleste har i virkeligheden 
slet ikke brug for sådan en efteruddan-
nelsesplan, for der er så få penge til efter-
uddannelse, så det er slet ikke realistisk 
at kunne gennemføre den«. 

Anders Balle fortæller, at også skolele-
derne mangler efteruddannelse, og han 
mener, at det er vigtigt at få efteruddan-
nelse talt op, især i forbindelse med at 
man mange steder skal til at inkludere 
flere børn i normalundervisningen. Han 
mener ikke, at lærerne på skolerne i høj 
grad efterspørger efteruddannelsespla-
ner. »Man føler ikke, at behovet er så 
stort. Der er mange ting, der er vigtige at 
arbejde med. Så det er også en priorite-
ring fra både medarbejdernes og leder-
nes side om, hvad det er, man skal gøre 
noget ved«, siger Anders Balle.  
mbt@dlf.org

De fleste har i virke-
ligheden slet ikke 
brug for sådan en 
efteruddannelses-
plan, for der er så få 
penge til efterud-
dannelse, så det er 
slet ikke realistisk.
Skolelederformand anders Balle

Få hjælp til din uddannelsesplan ved at 
logge dig ind med dit medlemsnummer på 
»Min side« på www.dlf.org
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kritikkonfronteret

� �Hvordan�kan�I�kalde�ordningen�en�investe-
ring�i�skolen�på�23�millioner,�når�der�er�
skåret�30�millioner�på�lærerstillinger,�og�
der�er�færre�ansatte�til�at�tage�sig�af�bør-
nene�end�før?
�»Det�er�let�at�blande�æbler�og�bananer.�Det�
er�rigtigt,�at�vi�sparede�30�millioner�kroner�
på�lærernes�arbejdstidsaftale.�Til�gengæld�
har�vi�investeret�i�efteruddannelse�og�flere�
timer,�og�hvis�man�kigger�på�hele�regne-
stykket,�så�mener�jeg,�der�er�tale�om�en��
investering«.
�Hvad�er�grunden�til,�at�I�ansætter�pædago-
ger�til�inklusionsstillingerne�og�ikke�lærere?
�»De�relationelle�kompetencer,�som�pædago-
gen�har,�er�nogle�andre�end�de�relationelle�
kompetencer,�læreren�har,�simpelthen�fordi�
det�er�en�anden�uddannelse.�Det�er�vigtigt�for�
mig,�at�det�her�ikke�bliver�en�undervisnings-
assistent«.
�Mener�du,�at�pædagogerne�er�bedre�egnet�
til�at�understøtte�inklusion�end�lærerne?
�»Det�er�en�firkantet�måde�at�sige�det�på.�Det,�
der�virkelig�gør�noget�for�børnene,�er,�når�både�
læreres�og�pædagogers�fagligheder�kommer�i�
spil.�Og�særligt�de�diskussioner,�som�opstår,�

når�både�lærerens,�skolepsykologens,�social-
rådgiverens�og�inklusionspædagogens�faglig-
hed�er�i�spil«.�
�Hvordan�vil�I�sikre,�at�inklusionspædago-
gerne�har�de�ønskede�specialpædagogiske�
kompetencer?
�»Det�er�skolelederne,�som�skal�ansætte�inklu-
sionspædagogerne.�Og�selvom�vi�for�eksem-
pel�har�som�mål,�at�så�mange�lærere�som�
muligt�skal�undervise�i�deres�linjefag,�så�er�
skolelederne�frie�til�at�vurdere,�at�det�på�ved-
kommendes�lærerkollegium�er�smart�at�gøre�
noget�anderledes.�Og�jeg�vil�nødig�tage�ledel-
sesrummet�fuldstændig�væk�fra�skolelederne.�
Men�det�er�et�krav,�at�inklusionspædagogerne�
har�specialpædagogiske�kompetencer«.
�Kan�de�kompetencer�også�bare�være�prak-
tisk�erfaring?
�»Ja«.
�Hvilken�rolle�skal�inklusionspædagogen�
spille�på�den�enkelte�skole?
�»Det�er�en�specialpædagog,�og�opgaven�hed-
der�inklusion.�Det�er�ikke�undervisningsassi-
stenter,�så�hvis�vores�inklusionspædagoger�
kommer�til�at�fungere�i�den�rolle,�så�er�vores�
specialreform�en�fiasko«.

�I�hvilke�situationer�skal�inklusionspæda-
gogerne�inddrages?
�»Hvis�der�er�en�situation,�hvor�barnet�simpelt-
hen�ikke�kan�være�der,�fordi�det�bliver�for�kao-
tisk�og�utrygt�til�skade�for�både�barnet�og�klas-
sen,�så�kan�man�sende�barnet�ned�til�pædago-
gen.�Men�det�skal�ikke�være�sådan,�at�man�
bare�sender�børn�ned�til�inklusionspædagogen,�
og�så�er�alting�fryd�og�gammen.�Det�vigtige�er,�
at�pædagogen�efterfølgende�snakker�med�
klasselæreren�om,�hvordan�man�kan�skabe�en�
klassesituation,�så�man�undgår,�at�den�pågæl-
dende�situation�opstår�igen.�Der�skal�være�en�
refleksiv�pædagogisk�praksis,�hvor�man�sparrer�
om,�hvordan�man�kan�skabe�et�klasserum,�så�
de�pågældende�elever�kan�være�der«.

� �Hvordan�vil�I�undgå,�at�inklusionspæda-
gogerne�varetager�opgaver,�som�lærerne�
kan�varetage?
�»Det�kræver�noget�struktur�og�ledelsesmæs-
sigt�fokus.�Og�det�kræver,�at�lærerne�ved,�
hvordan�de�skal�bruge�pædagogerne.�Det�er�jo�
ikke,�når�der�skal�rettes�engelsk�stil,�eller�hvis�
der�er�brug�for�ekstra�hænder�i�en�dansktime.�
Det�handler�om�den�inkluderende�praksis«.�

jnb@dlf.org

Jesper�Nørby� Spørger        ANNe�VANg,�børNe-�Og�uNgDOMsbOrgMesTer�(s) svarer: 

Københavns Kommune har besluttet, at samtlige kommunens skoler efter sommerferien skal have en 
inklusionspædagog. Tiltaget koster 23 millioner kroner, men kommunen sparer sideløbende 30 millioner  
på københavnske lærerstillinger.

»Både læreres og pædagogers  
fagligheder kommer i spil«

konfronteret

»Både læreres og pædagogers 
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KMD henter direktør  
fra Gyldendal
KMD styrker nu sit indtog i un-
dervisningsmiddelbranchen ved 
at ansætte Gyldendals koncern-
direktør Mathias Bruun. KMD er 
på vej med en samlet platform, 
en slags »iTunes« over undervis-
ningsmidler, men Mathias Bruun 
understreger, at KMD ikke skal i 
gang med at producere indhold.

N Y H E D E R  F R A  N E t t E t

14 folkeskoler må snart vinke farvel til 
deres eliteidrætsklasser, hvis de ikke 
får forlænget deres dispensation. De-
res forsøgsdispensation er nemlig ved 
at løbe ud. Skal de fortsætte forsøget 
og sætte endnu en eliteidrætsklasse i 
gang i august 2013, kræver det, at de 
får forlænget deres dispensation i løbet 
af efteråret.

»Nu er der jo kommet ny regering, 
så jeg ved ikke, om det stopper«, siger 
Elisabeth Lodberg. Hun er skoleleder på 
Vestervangskolen i Esbjerg, som er en 
af de skoler, der nu rammer loftet i deres 
femårige dispensationsperiode. Hun vil 
efter sommerferien sende en ansøgning 
om en forlængelse af forsøget af sted til 
Ministeriet for Børn og Undervisning. 
jvo@dlf.org

Regeringen har netop offentliggjort et stort 
anlagt forsøg med to voksne i klassen på 
106 skoler rundt om i landet. Forsøget skal 
sammenligne effekten af undervisning med 
to lærere og af undervisning med en lærer 
og en voksen, som ikke er læreruddannet.

Forskerne bag forsøget bruger et regne-
eksempel, hvor den anden voksenperson er 
pædagog. Der er i udkastet lagt op til, at det 
beløb, der er afsat til forsøget, kan finansiere 
syv-otte lektioner om ugen med en ekstra 
lærer i klasserne, mens det kan blive til hele 
12 lektioner i de klasser, hvor man tager en 
pædagog ind ekstra. Denne model kritiseres 
dog af Danmarks Lærerforening, allerede 
inden forsøget er gået i gang.

»Man sammenligner pærer og bananer. 
Det er ikke et lige grundlag at foretage en 
vurdering ud fra. Hvis man finder en forskel 
på de to grupper af klasser, har det ikke nød-

vendigvis noget at gøre med det uddannel-
sesmæssige. Det kan meget vel være, at det 
er antallet af timer med flere personer i klas-
sen, der betyder noget«, siger Bjørn Hansen, 
formand for skole- og uddannelsespolitisk 
udvalg i DLF.

Simon Calmar Andersen er en af de 
forskere, som skal stå for tolærerforsøget. 
Han oplyser, at forsøget har flere forskellige 
sigter.

»Der er mange forskellige ting, det kunne 
være interessant at undersøge. For eksem-
pel hvor man får mest ud af et bestemt øko-
nomisk beløb«, siger han.

Simon Calmar Andersen understreger 
desuden, at forskerne har været nødt til at 
foretage en vurdering af, hvilke ting det har 
mest relevans for kommunerne at undersøge. 
jnb@dlf.org

Der er råd til fire lektioner mere om ugen i de klasser, der får en 
pædagog som ekstra voksen.

14 folkeskoler må snart vinke farvel til 
deres eliteidrætsklasser, hvis de ikke 
får forlænget deres dispensation. De
res forsøgsdispensation er nemlig ved 
at løbe ud. Skal de fortsætte forsøget 
og sætte endnu en eliteidrætsklasse i 
gang i august 2013, kræver det, at de 
får forlænget deres dispensation i løbet 
af efteråret.

»Nu er der jo kommet ny regering, 
så jeg ved ikke, om det stopper«, siger 
Elisabeth Lodberg. Hun er skoleleder på 
Vestervangskolen i Esbjerg, som er en 
af de skoler, der nu rammer loftet i deres 
femårige dispensationsperiode. Hun vil 
efter sommerferien sende en ansøgning 
om en forlængelse af forsøget af sted til 
Ministeriet for Børn og Undervisning. 
jvo@dlf.org

foto: Poul Anker

Det er snart slut med  
eliteidrætsklasser

DLF: Tolærerforsøg måler skævt

Dispensation udløber i 2013. 

Lærer rystet over 
elevs sexbesked
En elev fra Næstved brugte sin 
klasselærers log-in til at sende en 
seksuelt ladet besked ud på sko-
lens forældreintra. Få dage senere 
kunne lærere og forældre se skolen 
omtalt i aviserne med ord som 
porno og hacking.

Det vides ikke med sikkerhed, 
hvordan eleven har fået fat i kode-
ordet, og tvivlen har fyldt meget 
hos den involverede lærer, fortæller 
viceinspektør Jens-Erik Petersen.

tænk ud af skolens 
rammer
Lærere skal tænke ud af skolens 
rammer, når de vil give autister et 
bedre socialt liv ved at inddrage 
mobiltelefonen i undervisningen. 
»Det kan være, at eleven er en 
dårlig taber, så inden idræts-
undervisningen læser han en 
historie på sin smartphone, der 
minder ham om, at han skal tage 
en pause, hvis han kan mærke, at 
han bliver sur, når de andre sco-
rer«, fortæller Emil Paulsen, lærer 
på Egebakken.

Læs:   hele artiklen på det fag-
lige netværk Specialpæ-
dagogik.
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læs flere 
nyheder på:

Skriftlige prøver  
begynder med www

8.b på Vangeboskolen i Søllerød 
sidder i et lokale, der primært 
består af spånplader og dyb kon-
centration. En velkendt diskoryt-
me med plastikstrygere undslip-
per lige akkurat en af drengenes 
høretelefoner. Eleven holder 
pause med Boney M’s »Daddy 
Cool« på YouTube, et nummer 
fra 1976 og fra en tid, hvor de 
færreste havde drømt om, at 
man en dag skulle kunne bruge 
en vidensbank kaldet internettet 
under en terminsprøve. 

Gratis undervisningsvideoer  
på vej på dansk

• Radikale: lærerne 
skal differentiere – 
ikke niveaudele

• nedskæringer på 
uddannelse overalt i 
europa

• Danmark er et 
Pisa-chok-land

• Danmarks bedste 
lærer fundet i Greve

• nu kan elever se tv-
indslag i forberedel-
seslokalet

• Taskforce har endnu 
ikke greb om de  
tosprogede

Ikke-lærer bliver chef 
for skolebibliotek

Bibliotekarforbundet jubler over, 
at biblioteket på Ørestad Skole 
på dispensation åbner som kom-
bineret folke- og skolebibliotek og 
med en bibliotekar, ikke en skole-
bibliotekar, som leder. Samarbej-
det mellem folke- og skolebiblio-
teker skaber det bedste rum for 
læring, dannelse og uddannelse, 
men lovgivningen står i vejen, 
mener formand Pernille Drost.

Formanden for Danmarks 
Skolebibliotekarer C.C. Rasmus-
sen vil også gerne samarbejdet, 
men er særdeles tilfreds med, at 
loven forhindrer, at skolebiblio-
teket bliver lagt ind under folke-
bibliotek og folkebibliotekar.

»Forskellen er, at en skole-
bibliotekar er uddannet lærer og 
dermed didaktiker«.

KL-aftale: Lærerne 
skal bruge mere tid i 
klasselokalet

Næste års aftale om kommuner-
nes økonomi mellem regeringen 
og KL faldt på plads søndag. Den 
sætter fokus på lærernes under-
visningsandel og på inklusion.

Der er behov for at få mere 
undervisningstid for de nuvæ-
rende lærerresurser i folkesko-
len. Sådan er budskabet i den 
nye aftale mellem KL og rege-
ringen om økonomien i 2013.

»Anvendelsen af lærernes 
arbejdstid er reguleret i centrale 
overenskomster og lokale ar-
bejdstidsaftaler. Det begrænser 
mulighederne for at anvende læ-
rernes arbejdstid mere hensigts-
mæssigt«, står der i aftalen.

Lærere dumper  
kommunernes  
inklusionsindsats

Kun 14 procent af de lokale lærer-
kredse er tilfredse med deres kom-
muners indsats på inklusionsom-
rådet, viser en DLF-undersøgelse.

»Inklusionen lykkes ikke ved, 
at lærerne stiller sig afventende 
i kulissen, mens resurseperso-
ner træder til«, lød reaktionen 
på undersøgelsen fra forman-
den for KL’s børneudvalg Jane 
Findahl, men det billede har 
DLF-formand Anders Bondo 
svært ved at acceptere:

»Vi har nu gennem mere end 
et halvt år presset på for at få 
etableret et samarbejdsprojekt 
om inklusion. Vi har blandt an-
det præsenteret det i ministe-
rens partnerskab om folkeskolen 
på flere møder. KL har forholdt 
sig totalt passivt«.

Det lille danske foretagende Basidia har indgået 
aftale med amerikanske Khan Academy om at 
oversætte en del af deres 3.000 instruktionsvide-
oer i for eksempel matematik og naturfag til dansk. 
Hele juli laver Basidia desuden videoer med danske 
lærere. Videoerne bliver frit tilgængelige for alle fra 
september.

Højby Skole i Odense har brugt Khan Academy-
videoerne som supplement til undervisningen siden 

sommerferien. I Danmarks Lærerforening har kritik-
ken gået på, at videoer ikke kan erstatte læreren, og 
det er skoleleder Nikolaj Kløve Schnurre helt enig i.

»Men vi har mellem 21 og 26 elever i klassen, 
og vi har ikke timer med to lærere, så læreren kan 
umuligt nå rundt og forklare individuelt til alle. Det 
her er et supplement med nogle rigtig gode mulig-
heder for, at eleverne kan arbejde på det niveau, de 
har brug for«.

Han glæder sig over, at Basidia vil gå i gang med 
at oversætte en del af videoerne til dansk.

»På længere sigt vil Khan Academy gerne have 
deres systemer oversat til alle verdens sprog. Vi er 
selvfølgelig ikke noget stort sprogområde for dem. 
Men vi har fået en aftale med dem, fordi de kan se, 
at vi vil gøre det i overensstemmelse med deres 
værdier om åbne læringsresurser«, fortæller Chri-
stian Hjorth Lund fra Basidia. 
pai@dlf.org

Læs:    hele reportagen på 
folkeskolen.dk

Læs:    DLF-kommentarer 
og meget mere på 
folkeskolen.dk

Tv om læseproblemer
Mød ordblinde Patrick Meyer, der er ved at uddanne sig til tømrer, og minister  
Christine Antorini i tv-læsemagasinet »Erhvervsskole tackler læseproblemer«
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xxx

Fra Idas blog:  
»I mandags (...)
havde jeg haft 
diabetes i otte år 
... otte år med 
nåle, høje og lave 
blodsukkertal, 
kvalme,svimmelhed, 
sygehuse, insulin-
chok, bekymring 
og alt det andet 
lort, der følger 
med ...«.  

overværet
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Diabetes er ikke 
en sygdom. Ikke for 

15-årige Ida Thrane.  
For hende er det en 
tilstand, som aldrig 
stopper, og som er  

med i skole hver  
eneste dag. 

i tasken
nålen 

Med
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overværet

S olen skinner stædigt ind i 9.a’s 
store, lyse klasseværelse. Det er 
september 2011. Matematiklæreren 
står ved tavlen og underviser. Ida 

Thrane sidder på forreste række. Helt tæt på 
læreren.

En almindelig sensommerskoledag – og så 
alligevel ikke. Ida staver et ord forkert og mær-
ker straks vreden. Nogle gange knækker hun 
blyanten, når hun har det sådan. Andre gange 
begynder hun at råbe og skælde ud eller græde. 
Lige nu føler hun sig sur og irriteret, sløv og lidt 
svimmel. Hun rejser sig og går ud af klassen. 

Uden for klassen kan Ida ikke stå på benene 
længere. Hun må ned at ligge. Hovedet hviler 
mod gulvet. Farven forlader hendes ansigt. Et 
øjeblik efter går glasdøren til klasseværelset op. 
Kammeraterne myldrer ud. Ida registrerer sko-
ene, der hastigt passerer forbi hendes ansigt. 
»Hvorfor hjælper de mig ikke«, tænker hun. 

Idas veninde Michaela kommer løbende. 
Hun har taget Idas lille sorte taske med hvide 
prikker med. »Hvordan er dine tal?« spørger 
Michaela og rækker Ida tasken. Ida kommer 
lidt op og kyler vredt tasken ind i en blå ra-
diator. »Jeg vil ikke teste nu«, siger hun.

I tasken ligger Idas udstyr til at måle blod-
sukker med. Et lille prik med en nål i fingeren 
får en dråbe blod frem, som presses mod 
apparatet. Straks kan det registrere, om Ida 
behøver insulin eller sukker. Siden hun var 
seks, har Ida haft en elektronisk insulinpumpe 
forbundet til kroppen. Alt hvad hun spiser, 
omregner hun i kulhydrater. Tallet trykker 
hun ind på en sort boks, og straks strømmer 
den blodsukkerregulerende medicin ind i 
årerne. Nogle gange har hun for meget insulin 
i kroppen. Så falder hendes blodsukker. 

Michaela er ret sikker på, at det er tilfæl-
det lige nu. Men Ida vil ikke testes. »Hold nu 
kæft«, vrisser hun slapt til Michaela.  

Michaela har prøvet det før. Hun ved, at 
Ida ikke er sig selv, når blodsukkeret er lavt. 
Hun ved, at Ida takker hende, når hun igen 
får hevet blodsukkeret i vejret. 

Pigernes klasselærer Karna Trads kom-
mer ud fra et andet klasseværelse. Sammen 
med Michaela får hun Ida op at stå. Med 
et fast tag i hver arm går de langsomt mod 
kontoret. Ida hænger mellem dem. Mens 
de forsigtigt går ned ad gangen og forcerer 
de tre trin til aulaen, spurter tankerne gen-
nem Karnas hoved. Hun er kontaktlærer for 
Ida og er i tæt kontakt med forældrene om, 
hvad hun skal gøre, når Ida får det dårligt. 
Men det er ikke så tit, det sker. Hun mangler 
rutinen. Igen og igen løber mulighederne 

gennem hovedet. Skal jeg ringe efter en am-
bulance eller efter hendes mor? Hellere ringe 
en gang for meget end en for lidt, husker hun 
moderens ord. Hvad er det rigtige at gøre? 
Hun føler en let panik brede sig i kroppen. 
Men hun holder fast i Ida, får hende bugseret 
ind på kontoret og presset hende ned på en 
stol mellem de to sekretærers skriveborde. 
De åbner en brik æblejuice, der altid står på 
kontoret. Michaela sætter sugerøret mellem 
Idas læber. 

Selvmedicinering i skolen
Ida er type 1-diabetiker. Det vil sige, at hendes 
eget immunsystem ødelægger de celler i 
bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige 
hormon, insulin. Ida kan fungere fuldstændig 
normalt i hverdagen, men det kræver, at hun 
måler sit blodsukker flere gange om dagen og 
regulerer insulinniveauet i kroppen via sin 
insulinpumpe. Hun skal selv være opmærk-
som på kroppens signaler og reagere, inden 
blodsukkeret bliver for højt eller lavt. 

Rundt om på skolen har hun juicedepoter, 
så hun på få minutter kan hive blodsukkerni-
veauet op. 

Det er lettere at kontrollere tallene, hvis 
Ida spiser sundt og varieret. Det er bedst, at 
hun får langsomt omsættelige kulhydrater og 
spiser tre hovedmåltider og tre mellemmål-
tider på samme tidspunkter hver dag. På det 

TeksT Maria Becher Trier

foTo LarS horn

Fra Idas blog:

»Torsdag den 26. januar fyldte jeg 

15 år. Så nu er jeg 15 og fræk, 

som min veninde siger! Jep, jeg 

fejrede fødselsdag på et sygehus. 

Heldigvis bor min kæreste i Køben-

havn, så han kom ind om eftermid-

dagen, og om aftenen tog han, jeg 

og min mor ud at spise«.
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95%

KILDE: Det Nationale Diabetesregister, Diabetesforeningens rapport ”Børn med diabetes og deres trivsel i skolen” (maj 2008)

Antallet af børn og unge, 
der fik diagnosen diabetes 
i årene 1997, 2000, 2005 
og 2010.

RESEARCH:  Maria Becher Trier DESIGN:  Peter Yde Jensen

Antallet af børn og unge, der 
får diabetes 1, er siden 1997 
steget med 81 procent. 
Der er ingen forklaring på 
stigningen. Børn får ikke 
diabetes, fordi de spiser for 
meget slik. Børnene skal 
måle blodsukker flere gange 
om dagen og have insulin 
efter deres aktivitet og 
måltider.

af diabetesbørnene 
måler selv deres blod-
sukker i skolen

Diabetesbørn står alene
med sygdommen i skolen

1997

194
208

277

379

114

147

171

177

2000

2005

2010

10-19 år
0-9 år

Op mod 30 % af diabetesbørnene mister undervisning på grund af dårlig reguleret sukkersyge.
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tidspunkt, hvor Ida bliver diagnosticeret, er 
hun seks år gammel og bor i USA.  

amerikansk styring
Schoolnurse Sue Raatikate. Sådan står der 
på døren til det lille rum på Lunt School i 
Falmouth, Maine, to timers kørsel fra Boston 
i USA. Hver dag står seksårige Ida uden 
for sygeplejerskens dør fem minutter før 
frokostpausen. Hendes lærer giver hende et 
tegn, og hun smutter ud af klassen lidt før 
de andre. Med sig har hun sit måleapparat 
og sin madpakke med grovbrød og frugt, 
som hendes mor har smurt hjemmefra. Sue 
Raatikate tager imod i jeans og T-shirt, ser i 
kontaktbogen fra forældrene, tjekker maden, 
måler blodsukker og giver insulin. Så sender 
hun Ida tilbage til kammeraterne. 

Når Ida har spist, skal hun igen stille på 
sygeplejerskens kontor og fremvise en tom 
madkasse. Hvis den ikke er tom, skal hun 
spise en energibar, inden hun går tilbage til 
timen. Om morgenen og når hun har fri, skal 
hun forbi sygeplejersken for at få målt blod-
sukker og få insulin. 

Hver dag bliver hun lidt før de andre sendt 
ud i skolebussen med en bolle. Så sidder hun 
dér og snakker med buschaufføren. Han har 
også diabetes. I klassen har læreren altid en 
walkie-talkie med direkte kontakt til skolesyge-
plejersken. Hvis Ida pludselig er anderledes, 
end hun plejer at være, bliver sygeplejersken 
tilkaldt. En dag, hvor Ida sidder på en gynge 
på den store legeplads med labyrinterne, 

får hun det lidt dårligt. Hun lægger ikke selv 
mærke til det. Men hun bliver siddende på 
gyngen og stirrer ud i luften. Kort tid efter 
står Sue Raatikate på legepladsen med en 
juicebrik. Sygeplejersken har set Ida ud ad 
vinduet og tænkt, at noget var galt. 

Da Ida er ni år gammel og skal begynde i 
3. klasse, flytter familien til Nibe.

Mobilen fjernstyrer diabetesbørn
Der findes omkring 3.500 børn mellem 0 og 
19 år med diabetes i Danmark. Det svarer til, 
at der er en elev med diabetes på de fleste 
skoler. Ni ud af ti børn mellem seks og ni år 
tjekker selv blodsukker og tager insulin. Man-
ge får hjælp af deres forældre over mobilen. 

Både i USA og i Danmark er der stor for-
skel på, hvilken hjælp den enkelte skole stiller 
til rådighed. På Nibe Skole er Idas forældre 
hele tiden i tæt kontakt med lærerne. Da Ida 
begyndte på skolen, var lærerne på et kursus, 
hvor de fik mere at vide om diabetes. Men 
i dag har hun andre lærere, og de har ikke 
været på kursus. Gennem hele skolegangen 
er det Ida selv, der står for at måle blodsuk-

overværet

1  Prioriter tæt samarbejde med forældre og elev og få 
afklaret eventuelt behov for støtte

2  Lad eleven være med til at udpege sin primære 
kontaktperson

3  Søg info på diabetes.dk om skoleliv

4  Både sygehuspersonale og Diabetesforeningen 
tilbyder kurser om diabetes i skolen

5  Husk: Ikke to børn med diabetes er ens. 

Kilde: Diabetesforeningen

Fem diabetesråd til læreren
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ker og tage insulin. Når Ida er i skole, sørger 
hun som regel for, at hendes blodsukker lig-
ger lidt for højt. På den måde undgår hun, at 
hun får det dårligt som den dag i september. 
Hun er ikke alene. Halvdelen af forældrene til 
diabetesbørn sørger bevidst for, at børnene 
regulerer blodsukkeret for højt, mens de er i 
skole. Det er ikke sundt i længden, og det kan 
medføre koncentrationsbesvær. 

angsten er med i skole
Det er frikvarter på Nibe Skole. Ud buldrer 
9.-klasserne. En dreng får fat i en stol med 
hjul og hujer ned ad gangen. Undervejs 
fanger han en pige på sædet og skubber 
hende i rivende fart ned langs gangen. I det 
store frikvarter følges Ida med veninderne. 
Langsomt og i små grupper krænger de sig 
ud ad døren. Slentrer gennem skolegården 
og ud på vejen. Rundt i den smalle smøge 
med de gule mursten, og så står de på torvet 
i Nibe foran pizzeriaet og Kiwi med bug-
nende slikhylder. Ida står med en mango i 
hånden. Hun ved, hun skal være fornuftig, 
men hun har så meget lyst til at spise pizza 

og slik ligesom de andre. Men hun kaster 
op og sover dårligt, hvis hun får for mange 
hurtige kulhydrater. 

Her på det sidste har hun haft dage, hvor 
hun bare ikke gider tage insulin. Så siger hun 
»Hold nu op«, når veninderne spørger, om 
hun har taget sin insulin. Måske er det også 
derfor, at det ikke går så godt for tiden, og 
sukkertallene danser op og ned og giver hen-
de mange flere dårlige dage med kvalme og 
opkast og søvnløshed, end hun er vant til. To 
gange i år har hun haft insulinchok, hvor hun 
er besvimet, fordi blodsukkeret har været for 
lavt. Efter det følger angsten for, at det skal 
ske igen – også i skolen.

På sin Facebook-side skriver hun, at hun 
hader diabetes. Og når hun skal i byen, og 
hendes mor ser på hende og siger »Husk nu«, 
så hæver Ida stædigt øjenbrynene og stem-
men og remser alle reglerne op i et hæsblæ-
sende tempo. 

Men noget godt er der kommet ud af at 
have diabetes. Ida har med en veninde star-
tet en diabetesblog, hvor hun kan få afløb 
for frustrationerne, og hun skriver digte. Et 

af dem er blevet trykt i bladet »Diabetes«. 
Hun har fået et mål. Hvor hun før helst ikke 
snakkede om diabetes, vil hun nu hjælpe 
andre. 

I sidste måned rejste hun med sin far 
tilbage til Falmouth, Maine. Hendes mor og 
far bor ikke sammen længere, og faren leder 
efter job i byen, hvor han tidligere arbejdede. 
Idas store ønske er at komme tilbage. I USA 
følte hun sig mest tryg i skolen. Hendes mor 
synes, det er en god idé. Sammen med sin far 
har Ida besøgt den high school, som hendes 
amerikanske venner går på. Hun har snakket 
med skolesygeplejersken på stedet. Hvis alt 
går efter planen, begynder hun efter som-
merferien på skolen med sine gamle venner, 
et mere reguleret diabetesliv og et kørekort 
inden for rækkevidde. 
mbt@dlf.org 

Artiklen er blevet til på baggrund af interview med Ida Thrane, 
hendes mor Rikke Poulsen, hendes veninde Michaela Munk og 
lærer Karna Trads. Desuden er artiklen skrevet på baggrund af 
interview, rapporter, notater og artikler fra Diabetesforeningen, 
DLF og American Federation of Teachers. 

Fra Idas blog:

»Så er eksamen godt i gang, og det er mine 

svingende blodsukkertal også!

Var til min første eksamen i onsdags, og der 

havde jeg lavt blodsukker i 2/3 af tiden. Lidt 

frustrerende, at min diabetes skal påvirke min 

evne til at koncentrere mig og yde mit bedste. 

Jeg var så sur, da jeg kom hjem fra prøven, og 

jeg tror aldrig, jeg har hadet min diabetes så 

meget før i mit liv. Synes, det er så ARRRGH, 

at min lortesygdom skal stå i vejen for mig!«

Ida og Katrine skriver sammen bloggen 
»Livet med diabetes!«
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old school / new school

Annonce fra Danmarks Lærerforenings  
3. alm. skolemøde, 1886
Pauser i de tætpakkede programmer ved de store lærermøder kunne 
bruges til at se på byen og måske købe en gave til dem derhjemme. 
lokale erhvervsdrivende øjnede det købelystne publikum og annonce-
rede i skolemødernes trykte programmer med udsalg af tobak, bijouteri, 
handsker og god og billig mad. Bemærk annoncen fra n.C. Roms værk-
tøjsforretning. Rom var en af grundlæggerne af Dlf og havde desuden 
en blomstrende forlagsforretning og udsalg af skolemateriel. Han var 
en varm tilhænger af praktiske fag som sløjd og håndgerning – og le-
verede gerne selv materialerne hertil fra sine forretninger.

Hvor lærerne for 100 år siden kunne finde inspiration til undervisningen 
på skolemøderne, hvor producenter af undervisningsmateriale udstil-
lede og annoncerede deres varer, er markedet for undervisningsmateriel 
og læringsværktøjer nu eksploderet – både det klassiske medie bogen, 
it-løsninger og interaktive systemer. Moderne lærere kan for eksempel 
orientere sig på skolemessen, hvor der er foredrag om sang ved sigurd 
Barret og om »visuel innovation« og udstillinger af allehånde materialer – 
fra madpyramider til audiovisuelle undervisningsmidler og active-boards.

AFRYSTET: »Der er meget, der trykker og tynger, så at det falder svært at holde modet oppe. Derfor 
trænger vi til en gang nu og da at komme ud i friere og friskere forhold og ryste skolestøvet af os«.

et af de midler, Danmarks lærerforening brugte i 
1800-tallets sidste årtier til at hæve lærernes pædago-
giske udsyn og anseelse i befolkningen, var de såkaldte 
skolemøder. Det var en international tendens, at professio-
ner eller interesseorganisationer samledes til store møder, 
hvor man hørte foredrag, så relevante udstillinger og kom 
hinanden ved. landbruget havde i flere årtier holdt møder 
med et par års mellemrum, og i 1875 begyndte de danske 
lærere på tilsvarende vis at mødes. Det »1ste danske sko-
lemøde« fandt således sted i Aarhus, og fire år efter mød-
tes man i københavn, hvor de fleste af de følgende møder 
også blev holdt, og hvor over 1.000 lærere deltog. Mange 
danske lærere deltog også i de store nordiske skolemøder 
– hvor der blandt andet blev holdt et i københavn i 1877.

Den enkelte lærer, der ofte var ret isoleret på sin almue-
skole uden kolleger eller pædagogisk inspiration, fik derved 
mulighed for at drage til staden og møde ligesindede og høre 
og se det nyeste nye inden for undervisningsmaterialer og 
tanker om børneopdragelse. overlærer kraiberg, der var en af 

arrangørerne af mødet i 1879, udtrykte 
det direkte: »Vor gerning er lille og 

beskeden, forholdene hvorunder vi 
virke ere små og snævre, og der 
er meget, der trykker og tynger, 
så at det falder svært at holde 
modet oppe. Derfor trænger vi til 

en gang nu og da at komme ud 
i friere og friskere forhold og ryste 

skolestøvet af os«. Denne pointe blev 
gentaget flere gange ved de følgende 

møder, blandt andet af Dlf’s formand Joakim larsen i 
1899. larsen mente, at møderne forfriskede medlemmerne i 
deres ellers så ensformige arbejde.

og der var meget at foretage sig til møderne. Ud over de 
mange foredrag med livlig diskussion af for eksempel skole-
lovgivning, læreruddannelse, skolehygiejne, sangundervisning 
og timelærernes vilkår var der ofte udstillinger af »skole-
materiel«, som det hed. Her kunne man studere de nyeste, 
ergonomisk korrekte skolepulte, globusser, anskuelsestavler, 
udstoppede dyr og fyldepenne. Det sociale program var også 
tæt. I 1879 åbnedes mødet i Tivolis koncertsal under overvæ-
relse af hele kongefamilien – inklusive storfyrstinde Dagmar 
fra Rusland – der blev sunget sange og holdt taler, der hylde-
de Gud, konge, fædreland og lærerne selv. Der var arrangeret 
middage og udflugter til hovedstadens omegn såsom Hil-
lerød og Roskilde. Ved et besøg i storbyen og en pause fra de 
40 snottede unger i skolestuen hjemme i udkantsdanmark 
kunne lærerne endelig få rystet skolestøvet af sig.

Skolestøv {Old}  
Kolonialvarer
Illustrationen til beretningen om 
de gamle skolemøder viste et 
par annoncer for københavnske 
forretninger, som gerne ville i 
kontakt med lærerne forsamlet 
til det tredje skolemøde i 1886. 
Prøv at vise illustrationen til 
eleverne og lad dem finde gamle 
sprogformer og ord, de ikke ken-
der. Det går vel stadig nogenlun-
de med Isenkramforretning, selv 
om også denne betegnelse er på 
retur. Men hvad med Husflid og 
Galanterivarer? sidstnævnte 
ord defineres af ordbog over det 
danske sprog således: luksusar-
tikler, der tjener til pynt og stads. 
Bijouteri er smykker og andre 
pyntegenstande, forarbejdet af 
ædle og (især) uædle metaller, 
emalje, glas med mere, ofte med 
indlagte (ægte eller uægte) sten. 
Men ordet er blevet sjældent 
ligesom mange andre betegnel-
ser for forretninger. Mon eleverne 
kender betegnelserne kolonial-
varer, charcuteri og trikotage? 
ordene var i brug for 50 år siden, 
men er nu så godt som ukendte 
af unge mennesker.

 (New) 
 
Take away
eleverne kan nu finde navnene 
på ti butikker og forretningsty-
per, som vi kender i dag, men 
som var ukendte i 1886. Der 
er nok at vælge imellem: su-
permarked, discountbutik, 
radio- og tv-forretning, grillbar, 
sandwichbar, take away, out-
let, bilforretning, benzinstation 
og så videre. lad det ikke blive 
ved en opremsning, men bed 
eleverne begrunde, hvorfor de 
nævnte butikker ikke eksistere-
de dengang. Det er ikke alle, der 
ved, hvornår bilerne begyndte at 
rulle, hvornår radio og fjernsyn 
blev en del af hverdagen og så 
videre. og hvis der er mere ener-
gi, kan eleverne til sidst nævne 
forretninger, som eksisterede 
både dengang og nu: bagere, 
slagtere, murere, tømrere og så 
videre. ordene fortæller kultur- 
og materialhistorie.

Professor Higgins

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

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

Af postdoc Anne Katrine Gjerløff, projekt »Dansk Skolehistorie«,  
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

”Natur/teknik for …” lægger op til en faglig velfun-
deret og spændende undervisning med udgang-
spunkt i elevernes hverdag. Gennem arbejdet med 
systemet indføres eleverne i en naturvidenskabelig 
tankegang samt introduceres til naturvidenskabelige 
forklaringer på hverdagsfænomener.  

”Natur/teknik for …” er det nye solide system til 
faget natur/teknik, der udfordrer både elever og 
lærere i folkeskolens begynderundervisning og 
senere på mellemtrinnet. Serien sammentænker en 
række nye læremidler og teknologier som fx Smart 
Boards og netbaserede materialer som fx web-TV og 
spil. 

”Natur/teknik for ...”  og vores øvrige materialer er 
skrevet og bearbejdet af erfarne undervisere med 
afsæt i deres egne gennemprøvede undervisnings-
forløb.

Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

www.meloni.dk
gode solide lærebøger til den rigtige pris

Klassesæt bestående af 
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

Kun 2.000 kr. 
Pris er eksklusiv moms og forsendelse

Natur/teknik
terrængående n/t-system
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skrevet og bearbejdet af erfarne undervisere med 
afsæt i deres egne gennemprøvede undervisnings-
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debatteret

Jeg tror, de fleste folkeskolelærere er trætte af 
de konstante forsøg på at styre skolen stram-
mere og mere centralt med regler, systemer 
og krav for alting.

Mit ærinde er præcis det modsatte: Jeg vil 
argumentere for større frihed, større faglig-
hed, færre regler og mindre central styring. 
Ikke for at tækkes lærerne, men fordi jeg er 
sikker på, at netop det er vejen til en bedre 
skole.

Vejen hedder unboss, altså det modsatte 
af chef. »Unboss« er titlen på den bog, som 
Jacob Bøtter og jeg netop er blevet færdige 
med. En unboss er en person, der enten som 
leder eller medarbejder arbejder på en helt 
anden måde, end vi er vant til (se nedenfor). 
At unbosse er også et verbum, der beskriver 
processen, hvor en traditionel organisation 
gøres mere meningsfuld og værdiskabende, 
og endelig bliver unboss forhåbentlig også 
navnet på den bevægelse, hvor vi, der gerne 
vil forandre traditionelle organisationer, fin-
der sammen og hjælper hinanden med at få 
det til at ske.

Substansen er den merværdi, vi kan 
skabe, hvis vi arbejder bedre sammen. Hver 
enkelt lærer skaber en vis værdi for eleverne 
ved at arbejde. Hvis skolen fungerer dårligt, 
og vi spilder en masse tid på internt kævl og 
dårligt samarbejde, så er den værdi, vi skaber 
i fællesskab, mindre end værdien af det, vi 
hver især kunne gøre. Hvis vi arbejder opti-

Større frihed og færre regler er to vigtige elementer i en nødvendig 
decentralisering, hvis folkeskolen skal kunne skabe merværdi. Det kan 
ske ved positivt at fokusere på det, vi hver især kan gøre i fremtidens 
ubegrænsede organisation.

Unboss folkeskolen

malt sammen og understøtter det, de andre 
gør, kan vi tilsammen skabe større værdi end 
summen af det, hver enkelt kunne skabe. 
Merværdien kan være rigtig stor; en analyse, 
som jeg udarbejdede sidste år, peger på, at vi 
på danske arbejdspladser ved optimalt samar-
bejde kan skabe i hvert fald 60 procent mere 
værdi, end vi gør i dag. Mon ikke også det 
gælder folkeskolen?

Afklar folkeskolens eksistensberettigelse
At skabe merværdi har ikke 
noget at gøre med at løbe hurti-
gere. Merværdi begynder med, 
at alle på skolen eller i virksom-
heden er enige om, hvad for-
målet er. Altså hvorfor vi findes. 
Her er en formel formålspara-
graf sjældent nok. Tænk på en 
virksomhed, der producerer 
vandpumper. Dens eksistensbe-
rettigelse er ikke at producere 
pumper, men derimod at skaffe 
rent vand. Og de to ting er helt 
forskellige.

At producere pumper udtrykker, hvad 
virksomheden gør; at skaffe rent vand udtryk-
ker, hvorfor virksomheden eksisterer. Ency-
clopedia Britannica troede, at dens formål 
var at udgive verdens bedste leksikon, men 
i virkeligheden blev det formål overhalet in-
denom. For ind kom Wikipedia, der satte sig 
for at gøre verdens viden tilgængelig for alle. 
Nu er Encyclopedia Britannica gået konkurs. 
At udgive et leksikon er, hvad virksomheden 
gør; ikke hvorfor den eksisterer.

Fokus på uundværligheden
Jeg vil undlade at formulere et forslag til din 
skoles hvorfor – det er ikke noget, I skal over-

KroniK
LarS KoLind 
iværksætter og forfatter

lade til lægfolk som mig. Men lad jer ikke nøje 
med folkeskolens formålsparagraf. Den hand-
ler jo mest om, hvad skolen skal gøre, og kun 
lidt om hvorfor. Den er fin som ramme, men 
ikke tilstrækkelig. Derfor foreslår jeg, at du og 
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dine kolleger formulerer, hvorfor netop jeres 
skole er uundværlig i netop jeres område. Det 
er jeres hvorfor. 
Hvis I er enige om et enkelt og 
stærkt hvorfor, så er jeg over-
bevist om, at det kan engagere 
ikke alene medarbejderne på 
skolen, men også elever, foræl-
dre, den kommunale ledelse og 
de lokale virksomheder. Hvis 
ikke, så er det om igen: Så er 
jeres hvorfor endnu ikke enkelt 
og stærkt nok.

Men hvis jeres formål (hvorfor) virkelig er 
stærkt, er det nøglen til alt det andet. Forestil 
jer, at I havde fundet frem til, at jeres skoles 
formål var at sætte hver eneste elev i stand til 
at udnytte sit fulde potentiale som menneske, 

som borger og som medarbejder. Det var 
jeres hvorfor, og det ville være stærkt nok til 
at engagere både kommune, forældre og de 
lokale virksomheder. 

Den ubegrænsede organisation
I er måske 50 lærere og andre medarbejdere 
på skolen. Skolen med jer 50 kalder vi den 
begrænsede organisation. Den ubegrænsede 
organisation omfatter alle dem, der deler je-
res passion ( jeres hvorfor). Mens I er 50 med-
arbejdere på skolen, er der måske tre tusinde 
eller flere i den ubegrænsede organisation, 
som omfatter elever, forældre, pårørende, 

kommunale medarbejdere, virksomheder og 
andre. En skole i snæver forstand kan godt 
ledes af en boss, om end jeg ikke ville bryde 
mig om at være der. Men de 3.000 deltagere 
i den ubegrænsede organisation kan bossen 
umuligt lede. De lader sig ikke styre af regler, 
budgetter og instruktioner. De skal engageres 
og involveres på en helt anden måde. Det er 
det, en unboss gør. Eller mere præcis: Det er 
det, alle 50 medarbejdere kan gøre. I er nem-
lig alle unbosser. Ledere eller medarbejdere 
i den bevægelse, som engagerer de 3.000 i 
den fælles opgave. 

Den fælles passion
Umiddelbart lyder det fremmed for de fleste: 
Kan man forestille sig en folkeskole, hvor 
alle medarbejdere er engageret i en fælles 
opgave, i et fælles hvorfor? Jeg kan dårligt 
forestille mig det modsatte, altså en folkesko-
le uden den fælles passion. Skolens opgave 
er så væsentlig for børnene, forældrene og 
samfundet i det hele taget, at den mere end 
noget andet kalder på folk, der er passione-
rede, og heldigvis kender jeg mange lærere, 

der er netop det. 
Unboss er et nyt paradigme for ledelse og 

medarbejderskab i organisationer, der kan 
samles om en passion, og som kan inddrage 
deres omgivelser (interessenter) heri. Ac-
cepterer man præmissen, fortæller unboss, 
hvordan man skal arbejde i praksis; hvordan 
man organiserer sig, hvordan man arbejder 
sammen og deler viden, hvordan man ind-
drager borgere, kunder og andre, hvordan 
arbejdspladsen indrettes, og hvordan man 
skaffer stadig fornyelse og forbedring. Alt det 
handler unboss om.

Der er altså et alternativ til detailstyring, 
overdreven dokumentation og kontrol. Hvor-
for ikke bare gå i gang? 

Lars Kolind (født 1947) er cand.scient. i mate-
matik og HD i organisation. Kolind har blandt 
andet været managementkonsulent, underdirek-
tør på Forskningscenter Risø og finansdirektør i 
Radiometer. Lars Kolind blev for alvor kendt for 
sin omstilling af Oticon, hvor han var koncern-
chef fra 1988 til 1998. Han er, eller har været, 
bestyrelsesformand for World Scout Foundation, 
Grundfos, Wemind og Unimerco. Kolind står 
bag bestselleren »Kolind Kuren« og er adjungeret 
professor ved Aarhus Universitet.

illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Det ender galt

Sammenbrud i trepartsforhandlingerne, 
indgåelse af økonomiaftale, silende regn og 
BUPL som pjeceudgiver. Ja, havde det ikke 
lige været for fodboldlandsholdet, så var 
weekenden da gået helt i vasken.

Der ligger et stort potentiale i at øge 
kvaliteten i undervisningen, så færre elever 
forlader skolen med utilstrækkelige kund-
skaber. Vi vil gerne være med til at reali-
sere potentialet i et samarbejde med vore 
arbejdsgivere. Men stirrer man sig blind på 
flosklen om et øget arbejdsudbud i en tid 
med overkapacitet, er der en overvejende 
risiko for, at vi ikke bruger den nuværende 
krise til at tænke afgørende nyt.

Alt fokuseres på mere arbejde, arbejdsud-
buddet skal øges. Det kan undre, at der ikke 
i langt højere grad fokuseres på kvaliteten i 
de arbejdstimer, der allerede leveres.

Flere arbejdstimer til den enkelte i den 
offentlige sektor betyder færre ansatte og 
dermed flere i arbejdsløshedskøen, og intet 
tyder på, at overskuddet kan opsuges i det 
private, her har afskedigelserne været værre.

Ved Overenskomst 11 viste vi tilbagehol-
denhed, men vores samfundsøkonomiske 
ansvar består ikke i på en og samme tid at 
sende flere i ledighed for derefter at trykke 
lønnen for dem, der bliver tilbage på ar-
bejdsmarkedet.

Nedbrud i trepartsforhandlingerne var en 
logisk konsekvens af regeringens manglende 
samarbejdsvillighed, men vi bliver ved med 
at strække hånden frem, for det er gennem 
samarbejde, udfordringerne i folkeskolen 
løses.

Tre forfærdelige år er gjort op. 6.000 kro-
ner mindre per barn, 4.000 færre stillinger, 
et fortsat skrantende arbejdsmiljø. Det er 
ikke det, der giver kvalitetsforbedringer.

Den motivationsfaktor, der betyder mest, 
og som ansatte også sætter højest af alle, er 
muligheden for at udføre et arbejde af høj 
kvalitet. Medarbejdere er engagerede i deres 
arbejde. Alle ønsker at gøre det så godt som 
muligt. Lad os sammen udnytte det. Læg 
regnemaskinerne væk og tag mod den frem-
strakte hånd. Det vil der være perspektiv i. 
Der er intet perspektiv i at øge arbejdspres-
set, samtidig med at flere uforskyldt bliver 
arbejdsløse og overgår til offentlig forsør-
gelse.

Samarbejde og sammenhold bør bringe 
os videre. Så i den forbindelse hjælper det 
ikke, at BUPL i sin nye pjece »Vision for 
fremtidens skole« i overdreven floskelform 
og med kreativitet som trylleord forsøger at 
skaffe medvind på cykelstien. Høj faglighed 
er grundlaget for at tænke kreativt.

Og kreativitet skal der til. 

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

Jonas Palm: 
»Jeg er ved at gennemføre den 
sidste del af uddannelsen som 
meritlærer i sprog i dels Vording-
borg (engelsk), dels Roskilde 
(tysk).
Det, jeg ikke vidste dengang, 
var, at økonomien skulle ramme 
skolevæsenet og kommunekas-
sen i blandt andet Vordingborg 
Kommune, hvilket vil gøre det 
sværere for mig at yde et godt 
stykke arbejde på en lokal, nær-
liggende skole.
Jeg er nu nødt til at søge andre 
steder hen efter et job, der svarer 
til det, jeg er ved at uddanne mig 
til. For eksempel har de 15 an-
søgninger, jeg har sendt af sted, 
en adresse med en køretid i gen-
nemsnit på over en time, hver vej 
vel at mærke.
… Inklusion er efter min overbe-
visning noget, man ikke kan lære 
over et par timer, og de, der har 
mest forstand på inklusion, er ikke 
længere velkomne i Vordingborg 
skolevæsen. Nej, pædagogerne er 
vistnok på vej ud. Jeg tænker på 
de forskellige sprog, vi lærte om 
på seminariet. At man skal kende 
til det faglige, er ikke nok, vi skal 
som nye lærere kunne tale med 
hinanden på tværs af de faglige 
grænser, som i mange år også 
berørte dem, der er pædagogisk 
fagligt uddannet. Resursecenter 
på Møn? Håber, det bliver en 
realitet, og gerne med dem, der 
er blevet varslet, og helst før de 
’smutter’ til andre kommuner. 
Måske lyder mine bekymringer af 
lidt meget, men jeg er bekymret. 
For mig og min familie, for den 
fraflytning, der sker her på Møn, 
der startede med finanskrisen, og 
nu denne skolereform. Folk søger 
da bolig tæt på by og skole, ikke 
for at de skal færdes land og rige 
rundt for at komme på arbejde 
og i skole«.

}Klip fra indlægget  
»Et 360-graders-eftersyn«

debatteret

 Læg regne-
maskinerne 
væk og tag mod 
den fremstrakte 
hånd. Det vil der 
være perspektiv i.

 DLF mener 
 AF PeR SAND PeDeRSeN 
 FoRMAND FoR DLF’s oRgANISAtIoNS- 
 og ARbeJDSMILJøuDVALg
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen 
nummer 14 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 31. juli klokken 12.00.

Af børne- og undervisningsminister Christine Antorini 

InKlusIon – Et sKrIdt mod  
fællEssKabEts sKolE 
DLF’s undersøgelse af kommunernes 
inklusionsindsats viser, at 50 procent af 
kommunerne ikke har en plan for deres 
inklusionsindsats. Hvis det er rigtigt, er det 
ikke i orden. Omstillingen til øget inklusion 
skal ske, uden at vi går på kompromis med 
fagligheden. Det er derfor afgørende, at 
kommunerne arbejder strategisk med at 
skabe den inkluderende skole. Det er ikke 
en nem opgave. 

Fra august i år etablerer vi derfor et 
nationalt rådgivningsteam med 12 udgå-
ende konsulenter for inklusion i dagtilbud, 
skoler og fritidstilbud. Vi har rigtig gode 
erfaringer med Tosprogs-Taskforcen, og nu 
overfører vi de gode erfaringer til inklusi-
onsområdet. 

Rådgivningsteamet for inklusion har to 
opgaver. For det første at indgå i forpligten-
de samarbejder med cirka 20 udvalgte kom-
muner, for eksempel om strategi for inklu-
sionsområdet og kompetenceudvikling. Alle 
kommuner kan søge om at være med i det 

samarbejde. For det andet tilbydes lands-
dækkende rådgivning af alle kommuner gen-
nem netværk, regionale møder, temadage, 
telefonisk rådgivning med videre. 

Samtidig etablerer vi et nationalt resurse-
center for specialundervisning og inklusion, 
som udvikler viden og sikrer, at denne viden 
når ud i praksis. Der bliver også udviklet it-
værktøjer til at understøtte inklusion. 

Sammen skal vi udvikle folkeskolen til at 
være fællesskabets skole, hvor den almin-
delige undervisning er så stærk, at den kan 
udfordre og give et fagligt fundament for 
alle elever. Og sådan at der stadig er special-
skoler med videre til børn, der har vidtgå-
ende behov for støtte. Bedre inklusion kan 
vi kun gennemføre i et tæt samarbejde, og 
derfor har vi nedsat en følgegruppe, hvor 
blandt andet Danmarks Lærerforening, KL, 
forældrene og handicaporganisationerne 
er med. 

Karsten Bräuner, lærer, Aalborg

svigt af hvem?
Lederen i Folkeskolen nummer 10 starter 
med: »Et rystende svigt af elever, lærere og 
forældre«. Det mener jeg er sprogligt forkert. 
Hvis man taler om et svigt »af« elever, lærere 
og forældre, er det eleverne, lærerne og 
forældrene, der har svigtet. Er de derimod 
ofre for et svigt, er der tale om et svigt »over 
for« elever, lærere og forældre.

På samme måde som »mord af fynbo« 
betyder, at en fynbo har begået et mord, og 
»mord på fynbo«, at en fynbo er blevet myr-
det.

Præpositionen »af« angiver, hvem der ud-
øver handlingen, ikke hvem handlingen går 
ud over.

Kære Karsten.
Undskyld. Nogle gange forfalder jeg til at 
vælge en kort formulering, hvis jeg tror, at 
læseren forstår, hvad jeg mener. 
Venlig hilsen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør

svar

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

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

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

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

Befrielsesdagen: Læs bloggen Hans eriks Historier 
om en ikke 100 procent festlig sommerfrokost.
à  folkeskolen.dk 
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Eva-Maria Schwarz, Susanne Møller Olsen og Rebecca Rudd, sognepræster og medlemmer af 
Frit Forum for Folkekirkens Fremtid

mInIKonfIrmandEr
Ateistisk Selskab havde i Folkeskolen nummer 
5 en annonce, der fremstillede folkeskolens 
tilbud om minikonfirmandundervisning i et 
meget negativt lys. Vi mener, at der var en 
skinger tone i annoncen, og at fremstillingen 
på ingen måde har med virkeligheden at gøre. 

»Minikonfirmander« er et tilbud til børn 
i 3. eller 4. klasse om at komme ind i deres 
lokale folkekirke, møde præsten, sogne-
medhjælperen, organisten og kirkens øvrige 
ansatte. Kristendom er en del af den danske 
historie, og som minikonfirmand bliver man 
præsenteret for nogle af grundfortællingerne 
og får forklaret, hvad der sker i en kirke. Vi 
mener, at det er med til at afmystificere, hvad 
en kirke er, og hvad kristne mennesker går 

rundt og tror på. Tilbuddet gælder alle børn, 
uanset om de er døbte eller ej. Bagtanken er 
ikke at overbevise børnene om den rette lære, 
men at præsentere dem for kristendommens 
historier og at åbne dørene for en bygning, 
de kender så godt udefra. Naturligvis taler vi 
til børnene i øjenhøjde, leger og er kreative, 
alt andet ville ikke give mening. Mange steder 
i landet samarbejder skolerne med den lo-
kale kirke, og disse steder ved lærerne, at de 
kompetencer, der er i kirkerne, kan bruges til 
meget godt i undervisningssammenhæng. Og 
de ved, at minikonfirmandundervisning på 
ingen måde handler om at holde børnene for 
øjnene og fylde dem med lagkage, men om at 
undgå den værste uvidenhed og intolerance.

Malene Jørgensen, Haderslev

Tak til Ateistisk selskab
I Folkeskolen nummer 10 optræder en herlig 
annonce fra Ateistisk Selskab, der tilbyder 
støtte til at præsentere ikke-religiøse og atei-
stiske livsanskuelser i kristendomsfaget. 

Ateistisk Selskab forholder sig dog ikke 
særlig indsigtsfuldt til bekendtgørelsen og 
centrale kundskabs- og færdighedsområder 
for faget, men det er, hvad det er. Værre 
er det, at de i annoncen opererer med en 
håbløst banal forståelse af det nuancerede 
forhold mellem tro og viden. På linjefaget 
beskæftiger vi os faktisk med kirke- og idéhi-
storie på en måde, så de forskellige konflik-
ter, der gennem tiden har eksisteret mellem 
religiøse og ikke-religiøse perspektiver på 
mennesket og dets tilværelse, fremtræder 
nuanceret. Vi har læst religionskritik, og vi 
har faktisk også forholdt os til diskussionen 
om tro, tænkning og viden ud fra religions-
filosoffer fra både senantikken, middelalde-
ren, oplysningstiden og nyere tid. Ateistisk 
Selskab formulerer sig i annoncen med en 
skråsikkerhed, der synes at vidne om, at de 
slet ikke har forstået forholdet mellem tro, 
tydning og viden. I forhold til de spørgsmål, 
der er på færde i filosofi, religion og teologi, 
er der som regel tale om tydninger og over-
bevisninger (herunder også ateisme), der 

ikke bunder i en stringent brug af fornuft 
eller i kun logiske ræsonnementer, men ofte 
har en oprindelse, der sjældent lader sig af-
dække med sikkerhed. 

Det besidder naturligvis en vis underhold-
ningsværdi, når man ligefrem indrykker en 
hel annonce for at udstille sin egen forsim-
plede forståelse, men at tro, at man kan nå 
lærere i folkeskolen med så banale postulater 
og den form for pseudoargumentation, som 
annoncen indeholder, ja, det er at tale ned 
til lærerstanden. Men tak for det morsomme 
indslag. 

 Vi har læst 
religionskritik, 
og vi har faktisk 
også forholdt os 
til diskussionen 
om tro, tænkning 
og viden.

debatteret
LAV EN 
RIGTIG AVIS

Kære lærer!
Giv dine elever muligheden for 
gratis at producere deres egen 
avis med det professionelle 
avisværktøj ‘Redaktionen’. 
Start allerede nu 
på vores sites:

ekstrabladet.dk/skole

 politiken.dk/skole

Gladere 
og klogere 
børn
Meget tyder på, at ekstra idræt i skolenhar en særdeles positiv indvirkning på eleverne. Gladere og klogere børn – det er resultatet af flere idrætstimer på skemaet.

indland

Forældre vil  bestemme børns ferier Skoleelever mister indflydelse

uddannelse

Skole

Flekstid for skoleelever 
og valgfrie ferier bør være 
frem-tiden for danske 

skolebørn. Forældre vil i 
højere grad selv bestemme,  
hvornår børnene holder fri.

Øget fokus på resultater 
giver eleverne mindre 
med-bestemmelse. Det går 

ud over lysten til at tage en 
ungdomsuddannelse, siger 
elevformand.Side 2

Side 5
!

!

LAV AVIS 
ONLINE
Politiken Skole, april 2011

leder

Redak-
tionen
til skole-
elever

Med ‘Redaktionen’ kan I 
lave jeres egen avis i en 
professionel layout-skabelon 
- og få den trykt på papir og 
leveret til skolen. 
I får trykt avisen i 1.000 
eksemplarer helt gratis. In-
teraktive assistenter hjælper 
jer med det avisfaglige 
undervejs. 
Avisen produceres på 4 eller 
8 tabloid-sider og program-
met fordeler ansvaret og 
sikrer undervejs i processen 
at alle opgaver bliver løst. 
Avisen kan handle om skol-
erejser, udflugter, temaer eller 
være decideret avisproduk-
tion i projekt-forløb. Den 
færdige avis kan fordeles på 
skolen eller i lokalområdet, 
og på den måde kan klas-
sen være med til at sætte 
dagsordenen.
I ‘Redaktionen’ arbejder 
eleverne med autentiske 
mål i en autentisk situation: 
De skal gennem processen 
fra idé til den bedst mulige, 
færdige avis. Specifikke 
danskfaglige og samfunds-
faglige discipliner og begre-
ber indlæres i en funktionel 
sammenhæng: Eleverne 
skriver i forskellige journal-
istiske genrer med en klar 
hensigt og konkrete mod-
tagere. Herigennem opnår 
eleverne kendskab til livet på 
en avisredaktion.  ‘Redaktio-
nen’ kan med fordel anvendes 
i en uges emnearbejde eller 
i et længerevarende forløb i 
den almindelige undervisn-
ing. Der kræves mindst fem 
dage afsat, før avisen kan 
sendes til tryk Så det er bare 
med at komme i gang. God 
fornøjelse!

Lav jeres egen 
avis i det profes-
sionelle avisværk-
tøj ‘Redaktionen’

Politiken

Trykkes 
i 500 eksemplarer - gratis
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Kåre Sørensen, Mårslet

Privatskoleelever får ikke  
højere karakterer
Det er ren logik, når elever på privatskoler 
har højere gennemsnitskarakterer end elever 
i folkeskoler.

Landets medier konkluderer forkert på 
Ugebrevet A4’s karaktergennemsnitsundersø-
gelse primo maj. Folkeskolen sakker bestemt 
ikke bagud – tværtimod! 

Udførte man en reel undersøgelse med en 
sammenligning ud fra for eksempel elevbag-
grund, ville der ikke optræde nogen signi-
fikant forskel. Eksempelvis vil en gennem-
snitssammenligning af de 25 procent højest 
scorende elever – eller hele den højest sco-
rende halvdel blandt eleverne i hvert af de to 
skoleregier – vise, at danske skoleelever, på et 
meget højt niveau, er hamrende kloge uanset 
privat- eller folkeskolegang. 

Nej – udslaget i karaktergennemsnittet 
findes blandt de ti procent lavest scorende 

elever. Det er typisk meget resursesvage og/
eller støttekrævende elever, som privatsko-
ler undgår blot ved at takke »nej tak«. Disse 
bogligt svage elever tæller dermed kun med i 
folkeskolernes karaktergennemsnit.

Det giver selvfølgelig en helt naturlig 
forskel, når man sammenligner karaktergen-
nemsnittet for samtlige elever uden reelt at 
tage højde for hverken elevbaggrund eller 
kriterierne for indskrivningen af elever på 
skolerne. 

Med disse ulige konkurrencevilkår ville det 
så ikke være mærkværdigt, om der ikke op-
trådte denne forskel i karaktergennemsnittet? 

På den baggrund må man derfor bestemt 
ikke begynde at tro, at privatskolernes elever 
scorer højere karakterer, og at privatskoler 
dermed skulle være bedre skoler. Det vil i 
givet fald være »falsk varebetegnelse«.

Lars Broe, folkeskolelærer, Marienhoffskolen, Ryomgård

dEn EndElIgE afhumanIsErIng
Med den nye lov om specialundervisning 
kan man med god fornuft hævde, at den 
endelige afhumanisering af folkeskolen er i 
fuld gang.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR), som tidligere har tilvejebragt en del 
forståelse for børnenes behov og dermed 
også resurser til børnene, forsvinder i nye 
paradigmetåger – sammen med diagnoserne. 
Kun i tilfælde af at PPR, mod mange kommu-
nale beslutningstageres forventning, skulle 
afdække børn med diagnoselignende funkti-
onsvanskeligheder, kan der tilvejebringes en 
form for professionel hjælp og støtte til bør-
nene. Psykologiprofessor Svend Brinkmann 
har i både medier og under foredrag peget 
på, at børn med ADHD, Asperger, Tourettes 
syndrom og lignende massive problemstillin-
ger nu blot er »urolige«! Deres behov for triv-
sel og undervisning skal fremover dækkes 
uden nævneværdige resurser i et inklude-
rende miljø, som ingen reelt kan skabe uden 
meget massive tilførsler af menneskelige og 
materielle resurser, og dermed helt andre 

rammer, end der almindeligvis eksisterer i 
en almindelig dansk folkeskole. Resurser, 
der ikke er vilje og forståelse til at etablere i 
kommunerne. Det er i stedet lærerne og få 
andre professionelle, som sidder temmelig 
alene med opgaven. De »hjælpes« af det 
kommunale system til et nyt paradigmeskift, 
så den fremtidige rette forståelse af børnene 
ikke indebærer økonomisk belastende tiltag, 
men blot en menneskelig belastning for de 
lærere og pædagoger, som nu skal skabe det 
inkluderende miljø ud af – ingenting. Hele 
processen er sat på skinner og flot pakket 
ind i humanistiske floskler om »at se barnet 
i dets kontekst« og anerkendende pædago-
gik, som lærere og pædagoger ikke tidligere 
skulle have beskæftiget sig med! 

Skulle lærere, som desperat forsøger 
at skabe trivsel for børn med før omtalte 
vanskeligheder, få  arbejdsrelateret stress 
eller depression, kan ovennævnte psykologi-
professor nu trøste dem med, at de blot har 
lidt tristhed! Die endgültige Lösung zu den 
humanistischen Themen.

Eva Herner Nymand, lærer på  
Kirsebærhavens Skole, Valby

InKlusIon sEr 
godt ud – på 
ovErfladEn …
Min mor har nogle store puslespil, som hun 
er meget glad for, og som hun samler tit. Så 
har hun nogle mindre puslespil, som ikke 
rigtig passer sammen, men ligger blandet i 
en kasse. Hun får ikke rigtig sorteret dem, så 
de kan komme i de kasser, hvor de hører til. 

Pludselig en dag mangler hun en havbrik 
i det store puslespil med sejlskibet. Så tager 
hun bare en af dem, der alligevel ikke rigtig 
passer ind andre steder.

Måske tager hun en grøn skovbrik og 
presser den ned i hullet, der hvor der mang-
ler en havbrik. Selv på afstand kan alle jo se, 
at den brik ikke hører til der. Den ødelægger 
hele puslespillet.

Måske tænker hun sig om og tager en 
himmelbrik fra et andet puslespil. En, som 
har næsten samme farve. Umiddelbart kan 
ingen se, at der er noget galt med puslespil-
let, medmindre de kigger tæt på. 

Men det er ikke godt for brikken. Den 
hører jo til i et andet og mindre spil. Den 
har ikke den helt rigtige farve, og den bliver 
også skævvredet af at blive presset ned i det 
forkerte hul.

Min mor får lov til at beholde sit ynd-
lingspuslespil i mange år endnu. Med mel-
lemrum må hun skifte den ene brik ud med 
en fra et andet spil. Hun vil slide en hel 
masse brikker op for at bevare sit sejlskib 
intakt. 

Sådan er inklusion. På overfladen ser det 
godt ud. Men de stakkels børn hører ikke til 
og får ikke udnyttet deres fulde potentiale. 
Der er ingen, der kan se på den ene brik, 
at den i virkeligheden hører til et lille fint 
og eksklusivt puslespil, fordi man ikke har 
gidet at bruge den tid, det tager at sortere 
i den blandede bunke. Børnene skal hele 
tiden bruge deres energi på at være normale 
– bare at holde ud at være til – at forestille 
»Et pænt billede«.
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Ved DLF’s forårsmøder på seminarierne blev 
de studerende, der er færdige som lærere til 
juni, blandt andet opdateret om deres situa-
tion for tiden.

Meldingen gik på, at ingen skal regne med 
at få et job som lærer! End ikke i Grønland 
eller sydpå er der job.

Selv om behovet for lærere øges om cirka 
fem år, vil skolerne da foretrække de senest 
uddannede. Det betyder, at årgang 2012 ikke 
skal gøre sig særligt håb om at kunne bruge 
deres uddannelse i praksis.

DLF forstår lærernes skuffelse, og bedste 
råd til dem er at starte en videreuddannelse – 
ikke engang da vil de være sikre på at få et job.

Mon ikke en del af de unge har svært ved 
at mobilisere lyst og energi til det afsluttende 
speciale – for til hvilken nytte?

I læserbrev »Om solidaritet« (Folkeskolen 
nummer 6/2012) slår Poul Ross-Hansen til lyd 
for, at ældre lærere eventuelt overvejede ned-
sat arbejdstid eller pensionering og dermed 
giver plads til unge lærere.

I sit svar på dette påpeger DLF’s formand, 
at hovedstyrelsen har sympati for forslaget, 
men at det er DLF’s politik at arbejde for fuld-
tidsstillinger og ikke anbefale deltidsbeskæfti-
gelse, og at man i DLF arbejder på at få flere i 
arbejde, at forbedre dagpengesystemet og at 
skabe netværk for ledige lærere.

Ægte fagforeningssnak!
Mon de nyuddannede lærere ser positivt 

på disse initiativer? Nej, de unge lærere øn-
sker at komme ud at bruge deres uddannelse!
Spørg de unge, om de vil:
– starte med en lavere begyndelsesløn 
- deltage i mentorordninger
- deltage i forsøgs- og udviklingsarbejde
- deltage i inklusionsklasser.
Spørg de unge lærere, hvad de gerne vil – hvis 
der menes noget med sympatien, eller kan/
vil DLF ikke tænke »ud af boksen« i en krisesi-
tuation langt fra »almindelig praksis«?

Sympatien rækker nok næppe til nytænk-
ning?

svar 
Kære Ingrid Stuart.
Din henvendelse til hovedstyrelsen og til 
Folkeskolens redaktion er drøftet på DLF’s 
hovedstyrelsesmøde den 15. maj.

Du udtrykker din bekymring over de 
manglende udsigter til beskæftigelse for de 
nyuddannede lærere og opfordrer til, at Dan-
marks Lærerforening går i dialog med dimit-
tenderne om, hvad de ønsker.

Du foreslår blandt andet, at Danmarks 
Lærerforening frem for at holde fast i en poli-
tik om at arbejde for fuldtidsstillinger og ikke 
anbefale deltidsbeskæftigelse i stedet spørger 
dimittenderne, om de vil være villige til at 
arbejde til en lavere begyndelsesløn.

Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse 
deler fuldt ud din bekymring for beskæftigel-
sessituationen for de nyuddannede lærere.

Samtidig er det foreningens opgave at 
arbejde for de bedst mulige løn- og ansættel-
sesforhold for alle Danmarks Lærerforenings 
medlemmer. Derfor er det hovedstyrelsens 
erklærede politik at arbejde for fuldtidsbe-
skæftigelse for alle lærere.

Det primære mål om at sikre fuldtidsbe-
skæftigelse til alle lærere, der ønsker det, for-
hindrer dog ikke, at Danmarks Lærerforening 
til enhver tid arbejder for at sikre det enkelte 
medlem de bedst mulige forhold under de 
betingelser, der hersker.

Derfor arbejder hovedstyrelsen blandt an-
det i forbindelse med de kommende treparts-
forhandlinger for en forbedring af jobrotati-
onsordningen, der giver de ældre og erfarne 
lærere mulighed for at komme på efteruddan-
nelse, hvor de ledige lærere kan komme ind 
og udfylde deres stillinger imens. 

Som du måske har lagt mærke til, har 
Danmarks Lærerforening desuden fremsat et 
forslag om, at ledige lærere i stedet for at mod-
tage dagpenge og eventuelt blive sendt i irrele-
vant aktivering ansættes på almindelige over-
enskomstvilkår i det antal timer, som udgiften 
til dagpenge rækker til. Der skal være tale om 
ekstraordinær beskæftigelse godkendt af Dan-
marks Lærerforening. Denne indtægt kan så 
suppleres med for eksempel løse vikartimer.

På denne måde opnår man, at dimitten-
der kan få foden indenfor og opnå praktisk 
erfaring med lærerfaget, men også at de ikke 
forbruger af deres dagpengeperiode, men 
tværtimod genoptjener ny dagpengeret.

Dette forslag vil vi arbejde for at realisere i 
den kommende tid.
Anders Bondo Christensen,  
formand for Danmarks Lærerforening

Ingrid Stuart, pensioneret lærer, Roskilde 

tænK »ud af boKsEn«
Bent Rasmussen, Vejle Øst

Hvorfor interes-
serer politikerne 
sig ikke længere 
for skolebiblio-
tekerne?
Det nyligt afholdte Årsmøde i Kommunernes 
Skolebiblioteksforening demonstrerede med 
al ønskelig tydelighed, at politikerne ikke læn-
gere har øje for skolebibliotekerne. 5 – skriver 
fem – politikere – ud over de politisk valgte 
styrelsesmedlemmer – deltog af egen drift i 
Årsmødet den 10. maj i Middelfart.

Imidlertid er det vanskeligt at forstå, at po-
litikerne har slået hånden af skolebiblioteker-
ne netop i disse for folkeskolen så vanskelige, 
udfordrende og innovative tider. Folkeskolen 
– og skolebibliotekerne – er nemlig inde i et 
omkalfatrende paradigmeskift, hvor man 
går fra de gode gamle og velkendte analoge 
læremidler til de langt mere facetterede og 
komplekse digitale læremidler. Så på en måde 
er der lige så meget pionertid over skolebib-
liotekerne lige nu, som da det hele startede. 
Den revolution – forandring – der er i gang i 
øjeblikket, er så stor, at mange skolefolk – og 
også politikere – har svært ved at gennemskue 
det hele, men det giver efter min mening ikke 
politikerne ret til at vende sig væk.

Politikerne burde i langt højere grad, end 
tilfældet er i øjeblikket, støtte og interessere 
sig for skolebiblioteksområdet og ikke mindst 
understøtte i stedet for at gøre folkeskolen til 
en politisk kampplads.

 Den revolution – 
forandring – der er 
i gang i øjeblikket, 
er så stor, at mange 
skolefolk – og også 
politikere – har 
svært ved at gen-
nemskue det hele.
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Thomas Engsig, ph.d.-studerende, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,  
Aalborg Universitet og UCN

lille spejl på væggen der  
… kan vi inkludere og lære mer’?
»Eleverne lærer mindre med inklusion« var 
overskriften på en artikel i Folkeskolen den 16. 
maj 2012. Artiklen er foranlediget af en panel-
undersøgelse foretaget af Scharling Research for 
Folkeskolen. I artiklen konkluderes, at: »Både 
almindelige og inkluderede elever får et fagligt dår-
ligere udbytte på grund af inklusionen«. Allerede 
ved læsningen af dette bliver jeg simultant inte-
resseret, overrasket og, ikke mindst, bekymret. 

På trods af at vi ved, at en individorienteret 
problemforståelse ikke er befordrende for en 
inkluderende praksis i skolen, viser panelun-
dersøgelsens spørgsmål, at individperspektivet 
som forklaringsmodel lever i bedste velgående. 
Det undrer mig, at artiklens og undersøgelsens 
fokus er på elever med diagnoser såsom ADHD 
og autisme. Denne snævre fokusering fjerner 
desværre fokus fra de elever, der i virkelighe-
den er eksklusionstruede – elever i komplicere-
de læringssituationer, der ikke har en diagnose. 

Forholder det sig virkelig således, at elever 
lærer mindre i en inkluderende praksis? 

Vi ved fra national og international forsk-
ning, at systematisk og analytisk pædagogisk 
praksis, der er forankret i forskningsbaseret 
viden, kan forene god inkluderende praksis og 
et højt læringsudbytte.

I de bastante og postulerende typer i artiklen 

»Eleverne lærer mindre med inklusion« ser vi en 
konstrueret og misvisende mening om inklusion 
og læringsudbytte, der ingenlunde er befor-
drende for det fantastiske arbejde, en stor del af 
landets lærere og pædagoger gør for at sikre alle 
elevers deltagelse i skolens læringsfællesskaber. 
Læs hele indlægget på netdebatten på  
folkeskolen.dk

svar
Kære Thomas.
Faktisk har vi også spurgt til »elever med pro-
blemer« – altså elever, som ikke har en diagno-
se, men det er ikke i fokus, det har du ret i. Vi 
forsøger på ingen måde at nedgøre det arbejde, 
der udføres rundt omkring. Se artiklen i samme 
blad om Arresø Skoles Magleblik-afdeling. Ud 
fra tekstbesvarelserne kan vi bare se, at lærerne 
savner efteruddannelse og støtte til inklusio-
nen – og det er formentlig derfor, at lærerne i 
undersøgelsen vurderer, at det faglige udbytte 
for alle typer af elever er blevet ringere. Det 
er altså lærernes erfaring – ikke min holdning. 
Lærerne vil hellere end gerne gøre det bedre, 
de skal bare have mulighed for det.
Venlig hilsen Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør

Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

Charlotte Kristiansen:
»Nu er det ikke nok, at skolerne 
har læse-, matematik- og it-
vejledere – nu skal der også 
uddannes Icoaches, som skal 
bruge tid på at finde, formidle 
og undervise de øvrige lærere i 
brugen af apps. 
en rigtig god tjans, jeg selv ville 
elske at have, og man risikerer 
da nok heller ikke lige at gå hen 
at blive arbejdsløs, eftersom vi 
dagligt introduceres for masse-
vis af nye apps – så der er nok 
at sætte sig ind i:-)
… Jeg er selv ivrig iPad-bruger 
og synes, det er genialt, man 
kan genanvende de interaktive 
tavlesider på iPad’en. Det er jo 
oplagt:-)
og når man nu kan anvende alle 
undervisningsprogrammerne 
på diverse devices, er det vel 
begrænset, hvor meget tid og 
hvor mange kroner skolerne skal 
investere i at finde relevante 
apps? 
Man vil vel i de fleste tilfælde 
kunne nøjes med gratis apps til 
brug i foto- og filmredigering – 
altså de mere it-didaktiserede 
apps frem for læringsapps.
eller er jeg helt galt på den?«

}Kommentar til »odder-
lærere: lad vær’ med at jagte 
den gyldne app«

Sæt madpakken 
på skemaet!

Sund madpakke = energi 
+ indlæring

Deltag i den årlige temadag “Madpakkens Dag” 
torsdag d. 6. september. Sæt  fokus på sundhed og 
værdien af madpakkens indhold sammen med dine 
elever. 

Schulstad og Hjemkundskabslærerforeningen har 
udarbejdet undervisningsmateriale for 4-7 klasse. 

Målet med undervisningsmaterialet er, at øge elever-
nes generelle viden om madpakken gennem en 
ernæringsmæssig og naturvidenskabelig tilgang. 

Tilmeld din klasse på schulstad.dk

De første 500 klasser der 
tilmelder sig, får gratis brød!

Madpakkens Dag 2012
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen 
nummer 14 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 31. juli klokken 12.00.

Af børne- og undervisningsminister Christine Antorini 

InklusIon – et skrIdt mod  
fællesskabets skole 
DLF’s undersøgelse af kommunernes 
inklusionsindsats viser, at 50 procent af 
kommunerne ikke har en plan for deres 
inklusionsindsats. Hvis det er rigtigt, er det 
ikke i orden. Omstillingen til øget inklusion 
skal ske, uden at vi går på kompromis med 
fagligheden. Det er derfor afgørende, at 
kommunerne arbejder strategisk med at 
skabe den inkluderende skole. Det er ikke 
en nem opgave. 

Fra august i år etablerer vi derfor et 
nationalt rådgivningsteam med 12 udgå-
ende konsulenter for inklusion i dagtilbud, 
skoler og fritidstilbud. Vi har rigtig gode 
erfaringer med Tosprogs-Taskforcen, og nu 
overfører vi de gode erfaringer til inklusi-
onsområdet. 

Rådgivningsteamet for inklusion har to 
opgaver. For det første at indgå i forpligten-
de samarbejder med cirka 20 udvalgte kom-
muner, for eksempel om strategi for inklu-
sionsområdet og kompetenceudvikling. Alle 
kommuner kan søge om at være med i det 

samarbejde. For det andet tilbydes lands-
dækkende rådgivning af alle kommuner gen-
nem netværk, regionale møder, temadage, 
telefonisk rådgivning med videre. 

Samtidig etablerer vi et nationalt resurse-
center for specialundervisning og inklusion, 
som udvikler viden og sikrer, at denne viden 
når ud i praksis. Der bliver også udviklet it-
værktøjer til at understøtte inklusion. 

Sammen skal vi udvikle folkeskolen til at 
være fællesskabets skole, hvor den almin-
delige undervisning er så stærk, at den kan 
udfordre og give et fagligt fundament for 
alle elever. Og sådan at der stadig er special-
skoler med videre til børn, der har vidtgå-
ende behov for støtte. Bedre inklusion kan 
vi kun gennemføre i et tæt samarbejde, og 
derfor har vi nedsat en følgegruppe, hvor 
blandt andet Danmarks Lærerforening, KL, 
forældrene og handicaporganisationerne 
er med. 

Karsten Bräuner, lærer, Aalborg

svigt af hvem?
Lederen i Folkeskolen nummer 10 starter 
med: »Et rystende svigt af elever, lærere og 
forældre«. Det mener jeg er sprogligt forkert. 
Hvis man taler om et svigt »af« elever, lærere 
og forældre, er det eleverne, lærerne og 
forældrene, der har svigtet. Er de derimod 
ofre for et svigt, er der tale om et svigt »over 
for« elever, lærere og forældre.

På samme måde som »mord af fynbo« 
betyder, at en fynbo har begået et mord, og 
»mord på fynbo«, at en fynbo er blevet myr-
det.

Præpositionen »af« angiver, hvem der ud-
øver handlingen, ikke hvem handlingen går 
ud over.

Kære Karsten.
Undskyld. Nogle gange forfalder jeg til at 
vælge en kort formulering, hvis jeg tror, at 
læseren forstår, hvad jeg mener. 
Venlig hilsen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør

svar

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

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

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

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

Befrielsesdagen: Læs bloggen Hans Eriks historier 
om en ikke 100 procent festlig sommerfrokost.
à  folkeskolen.dk 
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Dåstrup Skole har arbejdet med stress og mange sygemeldinger 
for at få bedre trivsel for medarbejderne. Forebyggelsesfonden gav en 
halv million kroner til arbejdet.

Egentlig vil de helst bare undervise. Men i 
trivselsundersøgelserne i 2007 og 2009 viste 
det sig tydeligt, at medarbejderne på Dåstrup 
Skole oplevede stress, ubalance mellem krav 
og resurser og ubalance mellem arbejdsliv og 
privatliv. Den samlede mængde af opgaver 
var alt for stor.

På et tidspunkt var seks ud af knap 40 an-
satte sygemeldt, og sygefraværet var højt. 

Den gik ikke længere, besluttede ledelsen 
og søgte penge via Forebyggelsesfonden til 
et trivselsprojekt på skolen. En halv million 
kroner blev bevilget, og så gik arbejdet for en 
bedre trivsel i gang.

Nogle har fået hjælp af deres coach til at 
sige nej til arbejdsopgaver, så arbejdstiden 
ikke længere når op på 60 timer om ugen, og 
de har fået hjælp til at sætte struktur på deres 
møder. De har holdt pædagogisk weekend 
med en antistresskonsulent, og nogle har gået 
i mere personlige forløb, hvor de har arbejdet 
med mindfulness.

Man ødelægger skolen
»Her var mange sygemeldinger, og folk hang 
med hovedet. Vi følte os godt brugt og slæbte 
os på arbejde. Det var svært at finde energien 
til det gode arbejde, men vi prøvede at hjælpe 
hinanden«, fortæller Annette Ploug-Sørensen, 
der har været lærer i 32 år. 

»Jeg synes, vi er i gang med at ødelægge 
den danske folkeskole, og det er med til at 
trætte mig. Vi skal inkludere og have stor 
rummelighed. Når vi beder om hjælp til en 
elev og får at vide, hvordan vi skal arbejde 
med denne elev, så risikerer vi at glemme 
resten af klassen. Vi har besparelser, inklu-
sion og test. Der kommer hele tiden nye tiltag 
i folkeskolen, nye love og nye ministre. Og vi 
vil gerne bare undervise«.

Hun fremhæver initiativet til projektet, 
fordi der endelig var nogen, der tænkte, at 
der var belastninger i jobbet, og prøvede at 
gøre noget ved det.

Trivselsarbejde nødvendigt
Skoleleder Jette Kjeldsen søgte penge fra 
Forebyggelsesfonden først uden at informere 
lærerne. Men medarbejderrepræsentanterne 
var med. Hun satte tid af og håbede. Hvis 
skolen ikke fik penge, ville de alligevel skulle 
i gang med et trivselsarbejde, for det var 
påkrævet.

»Det var rigtig godt, at vi fik penge til det. 
Jeg går stærkt ind for teamarbejde, men man 
skal lære det. Ofte bliver teamarbejde bare sat 
i gang uden videre, og så fungerer det ikke. 
Hvis man ikke har lært at samarbejde i team, 
fordeler man bare de praktiske opgaver, der 
må være. Jeg oplevede en medarbejderskare, 
der var stresset. Men det bedste var, at lærer-
ne var med på projektet. Konsulenterne har 
sat mange spændende tanker i gang, teamene 
har udviklet sig, og også det individuelle ar-
bejde har været godt. Men jeg ville jo gerne 

TeksT Helle  lauriTSen

foTo KlauS  HolSTing

Man skal ikke blive 
syg af at gå på arbejde

  »Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde på Då-
strup Skole« er titlen på det trivselsprojekt, medar-
bejderne er i gang med. Baggrunden for projektet 
var oprindeligt, at seks lærere var sygemeldt med 
stress, at mange oplevede en ubalance mellem krav 
og resurser på arbejdet og ubalance mellem ar-
bejdsliv og privatliv. 

  Skolens leder oplevede disse problemer, da hun be-
gyndte i 2008, og det blev baggrund for en ansøg-
ning til Forebyggelsesfonden om økonomisk støtte 
til et trivselsprojekt. Dåstrup Skole fik en halv million 
kroner til arbejdet.

  I 2011 var to medarbejdere sygemeldt med stress. 
Begge har fortalt, at netop det større fokus på 
stress var med til, at de fik øje på egne symptomer 
og sygemeldte sig. Begge understreger desuden 
vigtigheden af at have adgang til psykolog for at 
komme på fode igen.

  Et mål og succeskriterium for projektet er at redu-
cere de oplevede stressfaktorer og opnå en højere 
score i trivselsundersøgelsen. Målet for 2011 var en 
score på mindst 4 på udsagnet: »Jeg oplever, at der 
for det meste er overensstemmelse mellem den tid, 
der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses«. I 
undersøgelserne for 2007 og 2009 var scoren 2,9. 
I 2011 var den 3,3 – altså 0,7 under målet.

  Succeskriterium for det andet udsagn: »Jeg oplever, 
at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv 
og mit privatliv« er en score på mindst 4,5 i trivsels-
undersøgelsen i 2011. Her blev resultatet 4,1. Der er 
dog tale om en forbedring fra tidligere år, hvor sco-
ren siden 2007 konstant har været på 3,9.

Trivselsprojektet 
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Vi vil bare gerne undervise, men der kommer hele tiden nye tiltag i form af test og mere inklusion. Det er i fare for at ødelægge folkeskolen, mener lærer Annette Plough-Sørensen  
– her sammen med Lone Hansen.
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gå endnu videre – for jeg mener, at lærere 
skal have supervision«, siger Jette Kjeldsen.

Dåstrup Skole har været ude i hårde be-
sparelser, men skoleledelsen valgte alligevel 
ikke at fyre for et par år siden, men i stedet 
vente på, at nogle gik på barsel og pension. 

grænseløst arbejde
Lærerne fortæller, at det belastende i jobbet 
blandt andet er, at de aldrig bliver færdige 
med deres arbejde. Det er grænseløst. De skal 
selv beslutte, at nu er det færdigt.

»Nu har jeg rettet stile i så og så lang tid, 
så nu er det slut«, som lærer Lone Hansen 
siger. Hun har været lærer på skolen i 15 år.

Lærerne er blevet coachet til at få mere 
struktur på deres møder og på arbejdet. For 
eksempel at sætte tid på emnerne på mø-
derne. Så man altså kun taler 15 minutter om 
et emne måske. 

Via arbejdet blev de opmærksomme på de-
res møder, hvor mange der egentlig var aktive, 
og om alle havde forstået beslutningerne.

Tidligere var alle på skolen præget af de 
mange sygemeldinger, men glade kolleger 
giver alle overskud, fortæller de.

Fik udarbejdet personlig profil
»Det var fantastisk med projektet, da det 
blev præsenteret med, at man som lærer skal 
arbejde med sig selv, fordi man arbejder med 
med børn og kolleger. Og når man arbejder 
med mennesker, har man brug for supervisi-
on«, siger Lone Hansen, der tog imod tilbud-
det om at få udarbejdet en personlig profil.

»Jeg fik tid til at få hjælp. Jeg kunne mær-
ke, at jeg havde mange opgaver, og jeg havde 
svært ved at lægge arbejdet fra mig. Jeg skulle 
føre 9. klasse til afgangsprøve og var i gang 
med eksamen som læsevejleder. Flere af os 
oplevede jo at vågne om natten og tænke på 
arbejdet. Jeg fik lært at sige farvel, at finde 
en måde at gå hjem på uden at tage arbejdet 
med«.

»Jeg tror, jeg hang på kanten af en lang-
tidssygemelding. I det hele taget tror jeg, 
at trivselsarbejdet har betydet, at mange er 
blevet sparet for en sygemelding«, siger Lone 
Hansen, der især fremhæver arbejdet med sin 
ansvarsbevidsthed, som hun fik hjælp til.

En anden lærer fik også udarbejdet en 
personlig profil og fik hjælp, fordi hun havde 
en meget »spændende« klasse med mange 
forskellige slags elever, der tærede på hende. 
Her kom kommunens AKT-medarbejder 
(adfærd, kontakt, trivsel) ind i klassen for at 

Jeg tror, jeg hang 
på kanten af en lang-

tidssygemelding.
I det hele taget tror 

jeg, at trivselsarbejdet 
har betydet, at mange 
er blevet sparet for en 

sygemelding.
lone Hansen

Når man arbejder med mennesker, har man behov for 
supervision, og sådan blev projektet fremlagt, fortæller 
lærer Lone Hansen.

»Vi er presset på resurser, men det 
er dyrere, at folk bliver syge«, siger 
tillidsrepræsentant Dennis Clifforth.

overvære hendes undervisning og give hende 
nogle bud på, hvad hun kunne gøre.

Enkelte sagde fra over for det individuelle 
arbejde, fordi de syntes, det gik for tæt på.

Også konflikthåndtering var en del af pro-
jektarbejdet. To eftermiddage øvede medar-
bejderne blandt andet at tale en konflikt med 
en forælder ned.

at lære at få ro på
Nogle af lærerne fremhæver mindfulness-
kurset, som de valgte. Her lærte de at slappe 
af, vejrtrækningsøvelser og afspænding. At 
lade tankerne flyde, at være i nuet, for eksem-
pel når de skræller kartofler, eller virkelig at 

bruge tid på at nyde en flødebolle eller måske 
bare en rosin.

»Børnene har også brug for det. At lære at 
lytte til stilheden. Vi har haft sundhedsemne 
med eleverne og har brugt nogle af teknik-
kerne dér. At få ro på. En lærer bruger også at 
lade børnene massere hinandens skuldre til 
stille musik, når der er behov for det«, siger 
Annette Ploug-Sørensen.

»Det var vild luksus at få mulighed for 
individuel coaching. Man kunne tale om lige 
præcis dét, som man havde brug for. Det havde 
vi ikke haft råd til, hvis ikke vi havde fået penge 
udefra«, siger Nina Eriksen, der har været på 
skolen i 20 år.

Hun fremhæver også, at de har lært at udar-
bejde en ordentlig dagsorden til deres møder.

Kollegial støtte
»Vi er presset på resurser, men det bliver 
dyrere, at folk bliver syge«, understreger til-
lidsrepræsentant Dennis Clifforth.

Medarbejderne har besluttet, at skolens 
kursusmidler skal gå til det videre trivsels-
arbejde. Dennis Clifforth og arbejdsmiljøre-
præsentant Lena Boysen fremhæver, at inklu-
sionen netop er en stressfaktor for lærerne. 
Det er svært at varetage alle problematikker i 
inklusionen. Men også når det gælder bespa-
relser, er det vigtigt, at ledelsen melder klart 
ud, så den enkelte lærer ikke står alene, når 
de skal tale med forældre. 

»I teamet har vi lært at holde fast i hinan-
den. Vi kender hinanden meget bedre nu og 
kan bedre sige til en kollega, at nu skal hun 
stoppe op og for eksempel udskyde skole-
hjem-samtalerne en måned, så hun ikke bli-
ver stresset«, siger Lena Boysen
hl@dlf.org

136671 p30-32_FS1212_Fri leg Dåstrup Skole.indd   32 11/06/12   12.45



f o l k e s k o l e n  /  1 2  /  2 0 1 2  /  33 

lærer til lærer

Klokken ringer ind, og undervisningen i indsko-
lingen på henholdsvis Stjerneholdet, Månehol-
det og Planetholdet skal til at begynde. Men 
eleverne er ikke opdelt traditionelt, hvor de har 
undervisning med andre på samme alder og/eller 
årgang. Nej, Stjerneholdet, Måneholdet og Pla-
netholdet er aldersintegrerede, hvor eleverne er i 
alderen seks til ni år. En indskolingsform, som 61 
folkeskoler har indført inden for de seneste fem 
år, og som flere overvejer at indføre i fremtiden. 
Men samtidig en indskolingsform, 
hvor man i dansk regi ikke har stor 
viden omkring effekten. Hvilket 
betyder, at man ikke med sik-
kerhed ved, hvordan man påvirker 
elevernes sociale og faglige fær-
digheder.

Da jeg har mødt denne ind-
skolingsform i mit arbejde som 
vikar, har jeg valgt at beskæftige 
mig med den aldersintegrerede indskoling i 
forbindelse med min professionsbachelorop-
gave på læreruddannelsen. Men da der kun fin-
des begrænset viden omkring aldersintegration, 
blev der foretaget en omfattende undersøgelse 
til professionsbacheloropgaven. Herunder 
observationer af den aldersintegrerede under-
visning, spørgeskema besvaret af lærer, som 

arbejder ud fra aldersintegration, og fokusgrup-
peinterview med elever. 

Konklusionen i min professionsbachelor-
opgave er, at den aldersintegrerede indskoling 
påvirker dannelsen til medansvar i en positiv 
retning. Folkeskoler, som har indført denne 
indskolingsform inden for de seneste to år, har 
oplevet, at eleverne i lidt højere grad udviser 
medansvar end i en traditionel indskoling.

Men samtidig påpeger lærerne i undersøgel-
sen, at en helt central forudsætning for denne 
indskolingsform er, at de rette resurser er til ste-
de, for at den aldersintegrerede indskoling kan 
fungere optimalt. Den aldersintegrerede indsko-
ling kan derfor ikke alene danne til medansvar, 
men kan være et middel til at opnå målet. 

De ældre elever kan fungere 
som medierende hjælpere for 
de yngre, og det kan bidrage til 
problemløsning og et højere ud-
viklingsniveau, viser den danske 
forskningsrapport »Altruisme i 
skolen«. 

Derudover viser mine undersø-
gelser, at eleverne i den aldersin-
tegrerede indskoling udviser sær-

lig stor hjælpsomhed sammenlignet med 
elever i den aldersopdelte indskoling. 

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, 
at eleverne udtrykker, at de godt kan lide det 
medansvar, den aldersintegrerede indskoling 
giver: »Det er rart at prøve at have ansvaret for 
nogle andre og hjælpe dem i skolen«. 

Aldersintegration  
– middel til at  
opnå målet
61 folkeskoler har indført aldersintegreret undervisning de seneste fem år. Holddeling på tværs af alder 
kan påvirke dannelsen til medansvar i en positiv retning - hvis de rette resurser er til stede.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Tegning: Henrik Hansen

➊  Aldersintegration tager tid
Lærerne i undersøgelsen beskriver, at aldersin-
tegration kræver tid, fordi man i fællesskab skal 
finde frem til, hvordan man vil undervise på de 
aldersintegrerede hold.

➋  Aldersintegration skal ikke være på 
bekostning af niveau
De ældre elever beskriver, at de ikke altid føler, 
at deres forudsætninger imødekommes. De æl-
dre elever kan opleve de yngre som irriterende 
at være på hold med. Det stemmer overens med 
Monika Vintereks undersøgelse af svenske ele-
vers erfaringer med den aldersintegrerede ind-
skoling. 

➌  Lærerne skal efteruddannes
De fleste lærere i undersøgelserne udtrykker, at 
de mangler erfaringer og viden om, hvilke me-
toder der fungerer i den aldersintegrerede ind-
skoling. 

➍  Samme indhold – forskellige mål
Den aldersintegrerede indskoling sætter høje krav 
til undervisningsdifferentiering. Muligheden er en 
metodisk differentiering, hvor undervisningen til-
passes den enkelte elevs forudsætninger. I denne 
differentiering ligger der et lighedsbegreb, som 
handler om, at alle bliver behandlet i overens-
stemmelse med deres forudsætninger, samtidig 
med at eleverne arbejder med det samme emne.

➎  Andres erfaringer er ikke altid løsningen
Folkeskoler har ikke altid samme profil, blandt 
andet i forhold til skolestørrelse, typisk elevprofil, 
forældresamarbejde og pædagogik.

5 centrale punkter
TEKST 

Charlotte hansen  
NæSTEN FærDIguDDANNET LærEr,  
DEr HAr SKrEVET bAcHELoroPgAVE 
oM ALDErSINTEgrErET INDSKoLINg

charlotte Hansens bacheloropgave om aldersintegreret  
indskoling kan hentes under Lærer til lærer på 
à  folkeskolen.dk 
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ny viden

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

glade børn lærer mere
En ny undersøgelse vil kortlægge, hvordan det 
påvirker elevernes indlæring, trivsel, selvværd, 
positivitet og optimisme at arbejde med positiv 
psykologi på seks forskellige skoler i Holbæk, Ka-
lundborg, Sorø, Taastrup og Frederiksberg Kom-
muner, som har fokus på at øge trivselen hos den 
enkelte såvel som i klassen, udvikle selvværd, 
skabe mere tolerance og positivitet og herved 
skabe de bedste forudsætninger for læring. 

Undersøgelsen er en del af et kandidatspe-
ciale i pædagogisk psykologi af lærer Louise 
Tidmand, som tidligere i år udgav bogen »Min 
Glade Bog – 25 øvelser, der giver gladere børn 
og forældre«.

En ny international rapport viser, at det un-
derstøtter efterkommere af indvandreres 
skolemæssige præstation, når der i hjemmet 
tales på værtslandets sprog, og at der er en 
stærk positiv sammenhæng mellem elevens 
læsefærdigheder og det, at hjemmet har læ-
sematerialer, der er skrevet på værtslandets 
sprog.

Rapporten viser desuden, at efterkommere 
af indvandrere generelt klarer sig dårligere end 
andre elever, hvis forældre er født i landet – 
selv efter at der korrigeres for social baggrund.

Ifølge rapporten er de to mest åbenlyse 
udfordringer det nye sprog, som eleverne skal 
tilegne sig, og den potentielt nye undervis-
ningskultur.

Indvandrer- 
elever har gavn  
af danske bøger  
i hjemmet 

Læs hele undersøgelsen »Untapped skills 
— realising the potential of immigrant  
students« på www.oecd.org Læs mere om projektet på glaedeogborn.dk

foto: shutterstock

Alle Børn Cykler
arrangeres af:
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Ved Lise Frank/lif@dlf.org

Bliv ekspert  
i friluftsliv
Vil du gerne blive bedre til at inddrage natur 
og friluftsliv i din undervisning, så tilbyder 
Institut for Skov og Landskab under Kø-
benhavns Universitet nu et masterkursus 
til blandt andre lærere i folkeskolen. Under-
visningen er tilrettelagt, så kurset på kandi-
datniveau kan gennemføres ved siden af et 
fuldtidsarbejde. »Kurserne trækker på den 
nyeste viden om blandt andet læring, pæ-
dagogik og didaktik med naturen i fokus«, 
fortæller kursusleder Erik Mygind. Ansøg-
ningsfristen er 1. juli til studiestart sidst i 
august/start september 2012.

3.- og 4.-klasse-drenge, der har svært ved at sidde stille 
og koncentrere sig i et klasselokale, kan nu i såkaldte 
actionklubber finde afløb for al deres energi. Det er Ung-
dommens Røde Kors, der tilbyder drengene at lære gen-
nem aktivitet og leg for på den måde at genvinde deres 
begejstring for at gå i skole og lære nyt. Der er i dag tre 
klubber i Aarhus og en på vej i København. Planen er, 
at der findes otte actionklubber fordelt over hele landet 
inden udgangen af 2013. Klubberne støttes af Egmont 
Fonden, der arbejder tæt sammen med Ungdommens 
Røde Kors om at få udsatte børn og unge ind på en  
positiv bane.

Kontakt dennis@urk.dk for mere 
information om tilbuddet. 

For bookning af foredrag kontakt DCAA 
på telefon 33 23 33 03 eller ki@dcaa.dk

Tænk på  
engelsk, når 
du køber bil
Står du foran en stor investering, for eksem-
pel indkøb af en ny bil, bør du overveje den 
nøje – på engelsk. Det skriver videnskab.dk 
på baggrund af to nye amerikanske undersø-
gelse om effekterne af at kunne kommuni-
kere på fremmedsprog.

Studierne viser blandt andet, at vi bliver 
bedre til at tænke rationelt og tage gode øko-
nomiske beslutninger, hvis vi tænker på et 
andet sprog end vores modersmål.

Læs artiklen »Tosprogede tager klogere 
beslutninger« på www.videnskab.dk for at 
lære mere om undersøgelserne.

»Sådan spotter du børn  
af afhængige forældre«
Hvordan ser en elev ud, når mor og far drikker for me-
get eller på anden måde er ude i et misbrug? Det kan 
man som lærer blive klogere på og få redskaber til at 
tackle. En lærer fra Valhøj Skole i Rødovre har nem-
lig stablet et foredrag på benene, som Dansk Center 
vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssyg-
domme (DCAA) bakker op om. Lige nu søges midler 
til en landsdækkende foredragsturné. Symptomer 
på afhængighed, den skjulte afhængighed og børns 
forskellige reaktioner på problemer i hjemmet – med 
særligt fokus på de supertilpassede børn – er omdrej-
ningspunktet for foredraget. 

Læs mere på www.masterifriluftsliv.dk 

Her får skoletrætte drenge lyst til at lære

foto: shutterstock

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk
Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · aarhus@lic.dk
www.lic.dk · Tlf. 4485 4600

* I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler.
Tilbuddene gælder fra 14.-27. juni 2012 
eller så længe lager haves. (Folkeskolen 24/2012)

Telt, phantom 300
Kuppeltelt med god plads til opbevaring og op-
hold samt en god indvendig højde. Afviser vind 
og vejr godt, og indgangspartiet, som beskyttes 
af en teltbund, er det perfekte sted at opbevare 
udstyr og opholde sig i dårligt vejr.

Picnictæppe summer vibes
135x180 cm

Fyrcat mini picnic kulgrill 
32x32x34,6 cm. Fås også i lime
(349,95)

ekstrarabat
ekstrarabat
ekstrarabat

279,-
649,-Spar 70,-

89,-
Spar 70,-

Frit valg

Picnictæppe summer vibes
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Flere  
anmeldelser  
på nettet

På folkeskolen.dk finder 
du hver uge nye anmel-
delser af materialer til 
undervisningen og af lit-
teratur om pædagogik, 
didaktik og lignende.
For eksempel kan du 
læse om to nye, meget 
billige træningshæfter 
til dansk i indskolingen, 
et gratis online-mate-
riale om hæleri og en 
undervisningsbog om 
romaer.
Som noget nyt har du nu 
mulighed for at anbefale 
anmeldelser på Folke-
skolens hjemmeside. Så 
hvis du læser en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, 
så anbefal den, så dine 
fagfæller også bliver op-
mærksomme på den.
Du finder anmeldel-
serne på folkeskolen.
dk/anmeldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. Så kan 
du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.

Anmeldelserne afspejler 
anmeldernes personlige og 
faglige mening og er ikke 
udtryk for redaktionens 
holdninger.

Tegnefilm på  
skoleskemaet
Tidsskriftet »Liv i Skolen« handler 
denne gang om arbejdet med animati-
onsfilm som læringsredskab. Forskere 
og praktikere fortæller i korte artikler 
om alle mulige aspekter af animation i 
undervisningen. Her er information både 
om, hvordan børn med autisme kan bru-
ge animation, og om hvordan det påvir-
ker trivslen og indlæringen i folkeskolen.

Mere historiekanon
Så er der kommer to nye titler i serien 
»Udkig fra Historiekanonen«. Denne 
gang er det 1600- og 1800-tallet, der 
er taget under behandling.

Om den første bog i serien skrev Fol-
keskolens anmelder blandt andet: »… et 
visuelt og teoretisk smukt materiale …, 
men også et materiale, der indsnævrer 
muligheden for improvisation … Et godt 
tænkt materiale, der behandler sit ind-
hold seriøst og med en kreativ vinkling«.

○   AnMeldT Af: karen Marie Beklar

I efteråret 2011 udkom »Gyldendals pædagogikhåndbog« – et vellykket 
forsøg på at indkredse både nutidig og hedengangen pædagogisk tænk-
ning i Danmark. Nu er forlaget klar med »Gyldendals metodehåndbog«, der 
i samme helhedsorienterede stil behandler de forskellige metoder, der tra-
ditionelt og aktuelt er anvendt her i landet.

Håndbogen er hverken i omfang eller indhold lige så ambitiøs som sin 
»storebror«, men det stofområde, den vil belyse, er også en hel del lettere 
at afgrænse og beskrive. Her har vi fat i den egentlige aktivitet undervis-
ning, og hvilke former den kan foregå i.

Der præsenteres en bred vifte af metoder, både med hensyn til hvor-
dan undervisningsstoffet tilgås, og med hensyn til hvordan elevernes 
arbejde kan organiseres. Mindre fyldigt, men nok så relevant, 
behandles også ledelsesmetoder – både lærerens ledelse af 
klasser og den overordnede ledelse af skolen.

Forfatternes ærinde er at gøre nuværende og kommende 
lærere bevidste om de valg, de hver eneste dag skal træffe i 
planlægningen af undervisning. Det er kendt, at især nye lærere kan føle 
sig usikre i denne proces, og også hos mere erfarne lærere er der ofte så 
mange opgaver ved siden af undervisningen, at det føles mere overskue-
ligt bare at trække på arvegodset og køre business as usual.

Bogen har flere gode indfaldsvinkler til, hvorfor undervisningen bør 
trække på forskellige arbejds- og organisationsformer. De altovervejende 
grunde hertil er ifølge forfatterne, at vi i dag står med ganske heterogene 
elevgrupper sammenlignet med for 100 eller bare 50 år siden. Derfor vil 
de kompetencer, som samfundet ønsker, at eleverne udvikler, ikke kunne 
tilegnes af alle gennem den samme slags undervisning. Og at den viden, 
der skal formidles til eleverne, ikke er fastlagt eller entydig og derfor kun i 
et vist omfang egner sig til såkaldt traditionel klasseundervisning.

Det er svært at være uenig i disse synspunkter, men samtidig fornem-
mer man bogen igennem en befriende loyalitet over for målgruppen: Det 
medgives gentagne gange, at der ikke eksisterer snuptagsløsninger, når 
det gælder undervisning og socialisering af børn i et fællesskab. Under 
henvisning til eksisterende forskning påpeges det desuden, at ingen me-
tode i sig selv kan påvises at være bedre end andre og dermed en slags 
garant for den gode undervisning.

Et kig ned over listen af forfattere afslører, at langt størstedelen har 
en baggrund som lærer. At de formentlig selv har haft udfordringerne tæt 
inde på livet, gør blot fremstillingen heraf desto mere læseværdig. 

Gyldendals metodehåndbog   

•  redigeret af Henrik Juul 
•  360 kroner 
•  351 sider
•  Gyldendal

  

Skriv til liviskolen@viauc.dk for 
information om priser på abonne-
ment og enkeltnumre.

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk

… Og mere naturkanon
I serien »Kanon Natur« er turen nu kom-
met til krybdyrene og padderne. Hensig-
ten er, som i de tidligere bøger i serien, 
at inspirere til undervisningsforløb, hvor 
eleverne kommer ud og oplever dyrene i 
deres naturlige omgivelser.

Om »Kanon Natur – Insekter« skrev 
Folkeskolens anmelder: »Eleverne … skal ud 
at svinge med net, grave med skeer, ryste 
buske og lave fælder. Det kan umiddelbart 
virke uoverskueligt, men der er klare anvis-
ninger og kopisider (i lærervejledningen), 
der gør det nemt at overskue 
for både elever og lærer … 
Teksten i elevbogen er 
enkel, velstruktureret 
og informativ, ligesom 
den bygger på de faglige 
begreber, der senere arbej-
des videre på i biologi«. 

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk 
Materialet er gratis og kan hentes på 
naturkanon.dk eller på dn.dk/skole-
tjenesten

Læseværdig 
bog uden snup-
tagsløsninger

n  Pædagogik
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○   AnMeldT Af: Gunnar Green

Læsningen af denne antologi rejser et stort spørgsmål om, 
hvorvidt den sammenhæng, der postuleres skabt af de sam-

menbragte tekster – nemlig en grundbog til et fag – bliver til 
den helhed, der kan inspirere og engagere de lærerstu-

derende, som grundbogen henvender sig til! Skaber 
bogen den sammenhæng, de studerende vil bringe 
med sig videre ud i andre dele af studiet og sene-

re i arbejdslivet som lærere? Mit svar er, at det gør 
den ikke. Her bliver det de studerendes underviser i faget, der 
skal skabe sammenhængen.

Dette er en artikelsamling, der i højere grad vil udfordre læ-
reruddannelseslæreren end de studerende! Hvordan skal der 
arbejdes med de enkelte artikler? Hvordan skal artiklerne bringes 
sammen – eller sættes op mod hinanden? Bogen stiller med sit 
valg af artikler på den måde egentlig et didaktisk spørgsmål om, 
hvordan der skal undervises i pædagogikfaget på læreruddan-
nelsen. Jeg mangler en lærervejledning – et støttende stillads. 
Claus Madsen skriver en indledning til bogen, men her bliver det 
alene til meget overordnede udsagn.

Bogens opbygning er meget traditionel. Først et afsnit om 
pædagogiske grundsyn, så et om dannelse, så et om profes-

sionalitet, så et om lærerrolle og så endelig et om folkeskolens 
historie, altså i alt fem afsnit med i alt 11 artikler. Afsnit to om 

dannelse indeholder tre artikler.
Taget hver for sig er artiklerne meget forskelllige og 

med meget forskelligt afsæt for indholdsvalg. Også de-
res læsbarhed er markant forskellig. Den første artikel 

handler om Wolfgang Klafki og er skrevet af Stefan 
Ting Graf. Den er lang og grundig. Men hvorfor netop 
Klafki? Når nu John Dewey nævnes så mange gange  

Grundbog i pædagogik til lærerfaget   

•  redigeret af Claus Madsen 
•  299 kroner 
•  301 sider
•  forlaget klim
•  Serie: Pædagogik til tiden

  

Grundbog 
mangler  
virkelighed

n  Pædagogik

Det kniber med referencerne til 
den lærerhverdag, de studerende 
skal forberedes til, i ny pædagogisk 
grundbog.

illustration: Pernille Mühlbach
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i bogens indledning? Hvor er den tilsvarende grun-
dige artikel om John Dewey og hvorfor overhovedet 
de to og ikke andre – yngre – kræfter? Den næste 
artikel, skrevet af Ole Thyssen, er så indviklet og 
med så mange »Luhmanske« indforståede sæt-
ninger, at selv trænede læsere vil have svært ved at 
følge tråden i artiklen – »nolens volens«, hvad be-
tyder det? Som i artiklen om Klafki bruges der også 
her mange akademiske henvisninger ud ad teksten 
til original litteratur på tysk, men hvem vil mon læse 
dem? Genremæssigt er det rigtigt, men hvorfor er 
der så ikke en eneste henvisning på akademisk vis 
i den trejde og sidste artikel om dannelse, der er 
skrevet af Lars Løvlie?

Fælles for alle tre artikler om dannelse er, at 
de ikke indeholder et eneste aktuelt eksempel fra 
folkeskolelæreres praksis. De er alle uden empirisk 
forbindelse til nutidig folkeskolepraksis. Ikke et 
forskningsprojekt eller udviklingsprojekt inddrages 
og åbnes for de lærerstuderende i et dannelses-
perspektiv. I en tid hvor i særlig grad de pædago-
giske fag i læreruddannelsen udfordres netop på 
forskningsbasering og praksisnærhed, virker dette 
træk besynderligt. Hvordan skal de lærerstuderen-
de kunne »se« dannelsen, når de møder den?

En bærende ide i antologien er de »refleksi-
onsspørgsmål«, der følger hver artikel. Hvorfor 
ikke bare studiespørgsmål eller arbejdsspørgs-
mål? Det begrundes med et citat fra John Dewey 
»at vende et tema i hovedet og underkaste det 
en alvorlig og sammenhængende overvejelse«, 
men kan man det som lærerstuderende, hvis 
spørgsmålet lyder: »Hvordan kan man som mo-
derne dannet lærer konkret håndtere iagttagelse 
af anden orden i undervisningen?« Hvordan ved 
man som ungt menneske, om man selv er dannet 
nok til at kunne svare? Hvordan kan man være 
konkret, når der ikke i den tilhørende artikel selv er 
et eneste konkret eksempel på dannelse i skolen? 
Et interessant træk er, at refleksionsspørgsmå-
lene i de første artikler om dannelse er placeret 
efter artiklerne, hvor de i alle efterfølgende artikler 
er placeret som bokse i artiklerne. Hvorfor denne 
forskel? Skal spørgsmålene bruges anderledes i 
undervisningen? Hvad er signalet?

Lotte Rahbek Schou skriver en inspirerende 
artikel om fire typificerede lærerroller, mester, 
meddeler, terapeut og maieutiker. Glimrende at 
tænke videre i, men også her er der ingen elever 
og ingen levende lærere til at formidle typerne 
gennem eksempler!

Det er efter min opfattelse bogens grundlæg-
gende problem. Det kniber med referencerne både 
til aktuel praksisnær forskning og udviklingsarbej-
de og til den lærerhverdag, grundbogen skal forbe-
rede de lærerstuderende til. Det må man forvente 
af en grund(ig) bog til en læreruddannelse, der nu 
igen står på kanten af en helt ny æra. 

Bliv klogere på  
traumatiserede børn

○   AnMeldT Af: Gitte ullstad

Hvordan tackles problemerne med vold i skolen, 
hvor elever overfalder andre elever, bliver ag-
gressive eller får voldsomme vredesudbrud? Er 
bortvisning eller konfliktråd den rette løsning? 
Spørgsmålene er aktuelle og har mediebevågen-
hed, og svarene bliver diskuteret.

Set ud fra forfatterparret Peter A. Levines 
og Maggie Klines syn vil både udøveren og of-
feret højst sandsynlig have et bagvedliggende 
traume, som forårsager overfaldene. At få øje 
på disse traumer og give støtte til at få dem 
opløst er en del af den pædagogiske opgave.

Bogen om børns traumer giver en grundig 
gennemgang af det autonome nervesystem og 
kroppen som fokuspunkt hos børn. Traumer af-
sætter spor i kroppen, som med støtte og terapi 
kan sanses. Hvor børneterapi især har haft den 
kognitive indfaldsvinkel, arbejdes der her med 
kroppens eget sanseapparat. Gennem mange 
cases viser resultaterne, at metoden virker, og 
børnene får healet deres traume.

Det er en stor bog – 470 sider – og den er 
skrevet som en håndbog, som bygger på ameri-
kanske videnskabelige undersøgelser. Alligevel er 
den interessant, fordi der er så mange cases, og 
den sprogligt er nem at læse. Mest relevant er 
kapitel 11, hvor skoleforhold beskrives, og netop 
dette kapitel kan anbefales. Her gives praktiske 
råd til lærere om, hvordan man kan genkende 
elever med traumer, og hvordan man kan arbejde 
med de enkelte elever og med hele klassen.

Psykologer, terapeuter, lærere og forældre er 
angivet som målgruppe for bogen. Umiddelbart 
ville jeg som forælder ikke kaste mig over dette 
værk, men i lyset af den mediebevågenhed, em-
net har, vil jeg anbefale bogen til skoleledere og 
forvaltninger, der skal træffe svære beslutninger 
for elever, der har været ude for konflikter.  

n  trivsel   

Traumer set med barnets øjne 
Heling af traumer hos børn og unge
 

 
•  Peter a. levine, Maggie kline
•  398 kroner
•  470 sider
•  dansk Psykologisk forlag
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It er integreret i din undervisning
Når du køber bøgerne til Français Formidable, 
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Fremmedsprog  ·  7.-9. klasse

Margareta Brandelius
Ingvor Sundell
Mie Schrøder

Français Formidable
Grundbog 2A
Grundbog 2B
Lærervejledning

• Ved køb af én grundbog følger én elevadgang til Français Formidables hjemmeside.

• Ved køb af én lærervejledning følger én læreradgang til hjemmesiden.
• Hjemmesiden indeholder blandt andet lyd, links, glosetræning, grammatiktræning, 

 opslags-grammatik, kopiark, mv.
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Laurits Lynge 60 år

Onsdag den 6. juni fyldte 
Laurits Lynge 60 år. Han 
er kontorchef for DLF’s 
afdeling for organisation 
og arbejdsmiljø. 
Fødselsdagen har sikkert 
budt på morgensang, da 
Laurits godt kan lide en 
sang. Sommerferien i år 

foto: kirstine Theilgaard

vil han blandt andet til-
bringe på en tur på rulleski 
rundt på Færøerne. Lau-
rits er aktiv sportsmand 
og har gennemført Vasa-
løbet flere gange. 
Laurits Lynge har arbejdet 
i DLF i snart 27 år – først 
som sagsbehandler og 
dernæst som kontorchef. 
Det er sager om arbejds-
miljø, pension, afsked, 
arbejdsskader og psykisk 
rådgivning, der er konto-
rets arbejdsområde, og 
han har da også sørget for 
supervision til medarbej-
derne i afdelingen. 
En lun jyde, lyttende og 
ordentlig er de ord, der 
bliver hæftet på Laurits 
fra folk, der kender ham. 
Han stiller krav til med-
arbejderne, men han har 
ikke behov for at blande 
sig hele tiden. For når man 
har ansat gode medarbej-

dere, ved man, at de klarer 
tingene, mener Laurits 
Lynge.

mindeord

 

Niels Kløve

Vi har mistet Niels Kløve 
– en rigtig lærer – et dej-
ligt menneske.
Med stor sorg var vi man-

ge, der måtte følge Niels 
Kløves lange kamp mod 
den sygdom, der i maj gav 
ham fred. 
Niels var aldrig syg – han 
var der altid. Han var der 
som en utroligt positiv 
kollega, en kompetent og 
dedikeret underviser, en 
solid, loyal og pålidelig 
arbejdskraft – og en fan-
tastisk ven. 
Men først og fremmest 
var han der for sin kone, 
Elsebeth, som nu kan se 
tilbage på næsten 30 
års lykkeligt samliv med 
utallige oplevelser på 
spændende rejsemål i 
flere verdensdele. Sam-
men fandt de glæden ved 
at opleve – og ikke mindst 
smage på – alt det nye og 
ukendte.
Og sådan var han også i 
sit virke på Græsted Sko-
le. Konstant dygtiggjorde 

han sig inden for alt, hvad 
der rørte sig inden for 
hans fag – til stor glæde 
for såvel kolleger som de 
mange, mange elever, der 
af ham blev ført ind i ma-
tematikkens verden. 
Da edb i 70’erne blev en 
del af den nye fremtid, var 
han en af de allerførste, 
der så mulighederne. Han 
blev simpelthen skolens 
»Mr. It«. Altid rolig og 
parat til at hjælpe og løse 
problemer for enhver, der 
bad om hans assistance. 
I november 2010 blev 
han hyldet for sit virke 
på Græsted Skole gen-
nem 40 år. Den officielle 
æresbevisning var Dron-
ningens Fortjenstmedalje 
– men det, der over-
vældede ham allermest, 
var, at receptionen i den 
anledning blev et helt 
usædvanligt tilløbsstyk-

ke. De var der alle sam-
men for at understrege 
deres respekt og aner-
kendelse for hans store 
indsats: familie, venner, 
viceborgmesteren, skole-
ledelsen, tidligere og nu-
værende kolleger, foræl-
dre og først og fremmest 
eleverne! For en gangs 
skyld blev den ydmyge 
kæmpe lille …
Der er mange slags lærere 
– men kun få af Niels Klø-
ves kaliber.
Æret være Niels Kløves 
minde.
Kurt Nymann, skoleleder, 
Græsted Skole

Privatfoto

læserrejse

Eventyrlige  
Indien med 
Folkeskolen 
Tusindårig historie, kultur og fred-
fyldte templer. Med Taj Mahal, 
Agra Fort og Ganges’ hellige by, 
Varanasi. Dansk rejseleder.
Tag med på et historiefyldt og farverigt eventyr, 
når vi rejser til Nordvestindiens kulturelle trekant 
dannet af hovedstaden Delhi, Agra og Varanasi. 
I Delhi skal vi på tempel- og moskebesøg, og vi 
oplever den livlige basar fra bagsædet af en cy-
kelrickshaw. I Agra beundrer vi det imponerende, 
sandstensrøde Agra Fort og et af verdens syv nye 
vidundere – det gudesmukke og funklende hvide 
Taj Mahal. I Varanasi ser vi solopgangen ved den 
hellige Ganges’ bredder: Når himlen farves rød, 
og lysspejlingen over Ganges varsler endnu en 
dag, begiver vi os i robåde ud på floden og dens 
gigantiske kalejdoskop af tempelpræster, sadhuer, 
ulmende ligbål og hinduistiske pilgrimme, og vi 
tager på udflugt til Sarnath, der i stærk kontrast 
til Varanasi er et fredfyldt buddhistisk centrum. 

Dagsprogram 
Dag 1 Afrejse fra København.
Dag 2 Ankomst til Delhi. Lakshmi-
Narayana-templet, Præsidentpa-
ladset, India Gate, Jama-moskeen 
og rickshawtur gennem Chandni 
Chowk-basaren.  
Dag 3 Delhi – Agra. Skolebesøg og 
Agra Fort. 
Dag 4 Agra. Taj Mahal, Fatehpur 
Sikri og nattog til Varanasi. 
Dag 5 Varanasi. Rickshawtur, ba-
sar og Ganges-floden. 
Dag 6 Varanasi. Pilgrimme ved 

Ganges-floden og udflugt til  
Sarnath. 
Dag 7 Fly Varanasi – Delhi. Tid på 
egen hånd, afskedsmiddag. 
Dag 8 Delhi – København.

Afrejse og pris
13. oktober 2012. Kr. 9.990,-.
Enkeltværelsestillæg, kr. 1.890,-.

Prisen inkluderer
■ Dansk rejseleder
■ Fly København – Delhi tur/retur
■ Udflugter, jævnfør program

■  Fem nætter på gode hoteller i delt 
dobbeltværelse

■  En overnatning på nattog Agra – 
Varanasi på 2. klasse

■  Helpension, dog uden drikkevarer
■  Skatter og afgifter.

 Information og bestilling
Læs mere på www.albatros-travel.dk/fol
Ring Albatros Travel mandag- 
fredag klokken 9.30-17.00 på tele-
fon 36 98 98 98 eller e-mail  
grupper@albatros-travel.dk
Venligst oplys rejsekode LR-FOL.

Vi har gjort det 
lettere for dig
Interaktive tavler, lyd, digitale opgaver og kopiark 
– alt er samlet ét sted!

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Har du bog, har du web!
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It er integreret i din undervisning
Når du køber bøgerne til Français Formidable, 
får du og dine elever direkte adgang til en lang 
række it-resurser skræddersyet til  den daglige 
undervisning.

Alt er samlet ét sted
I finder al lyd, kopiark til udfyldning 
online, webopgaver, film og IWB-sider
på alinea.dk/francaisformidable

Fremmedsprog  ·  7.-9. klasse

Margareta Brandelius
Ingvor Sundell
Mie Schrøder

Français Formidable
Grundbog 2A
Grundbog 2B
Lærervejledning

• Ved køb af én grundbog følger én elevadgang til Français Formidables hjemmeside.

• Ved køb af én lærervejledning følger én læreradgang til hjemmesiden.
• Hjemmesiden indeholder blandt andet lyd, links, glosetræning, grammatiktræning, 

 opslags-grammatik, kopiark, mv.

FrançaisFormidable 2 B
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har du web!

ISBN 978-87-23-03843-2

www.alinea.dk
9 788723 038432
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Français
Formidable

Margareta Brandelius
Ingvor Sundell
Leon Aktor
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 Specialstillinger 

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Lærer / audiologopæd 
med flair for specialundervisning 

Storebæltskolen søger pr. 1. august en tale-hørelærer / audio-
logopæd til opbygning af vores nye ASK-klasse (Alternativ 
Supplerende Kommunikation) som er et nyt tilbud for børn med 
massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. 

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående 
specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklings-
hæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk

I  ASK-klassen vil vi arbejde ud fra en fælles målsætning om, at 
kommunikation –  og specielt det sociale aspekt i kommunikation, 
skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne.

Som underviser i ASK-klassen vil du være i tæt samarbejde med: 
pædagoger, medhjælpere, talepædagoger samt fysio- og 
ergoterapeut.

Vi kan tilbyde
• et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 109 

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

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

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

• en skole der er tæt beliggende på Korsør station og tæt på 
motorvejen 

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

• fantastiske gode rammer for at skabe et unikt miljø.  

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

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

konstruktiv dialog
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, 

potentialer og behov
• kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
• har god fysik og kan skabe respekt omkring din person 

samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i 
hverdagen

• er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
• er uddannet lærer / audiologopæd. Gerne med erfaring inde 

for specialundervisnings- og IKT-området.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.

Ansøgning sendes til: Storebæltskolen, Storebælts Erhvervspark 1, 
4220 Korsør Att. Skoleleder Benjamin Ejlertsen. Du er velkommen 
til at kontakte os på tlf. 5837 7412, hvis du ønsker yderligere oplys- 
ninger om stillingen. Ansøgningsfrist: den 25. juni 2012 kl. 12.00.

Se mere på www.helsingorkommune.dk

Uddannelsesvejleder 

UU-Øresund

 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Øresund, som 
dækker Fredensborg og Helsingør Kommuner, søger 1 
uddannelsesvejleder med tiltrædelse 1.8.2012 eller 
snarest derefter.
 
Opgaverne er vejledning i 7.-9. klasse på en folkeskole 
med specialrække, samt vejledning af 15-17 årige, der 
skal have en uddannelsesplan. Samtidig underviser 
vejlederne på folkeskolerne i Uddannelses-, Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsorientering i 6.-9. klasse.
 
Dine kvalifikationer:
Du skal være i besiddelse af en almen personlig •	
robusthed.
Du skal have erfaring med aldersgruppen.•	
Du skal have erfaring med vejledende samtaler.•	
Du skal have undervisningserfaring med aldersgruppen •	
12-16 år.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være god til at •	
planlægge og strukturere dit arbejde.
Du skal kunne samarbejde med forskellige faggrupper •	
og samarbejdspartnere.
Du skal være helt fortrolighed med IT som •	
arbejdsredskab.
Du skal have et rummeligt menneskesyn og forståelse •	
for marginaliserede unges livsvilkår.
Du må gerne være i gang med eller have gennemført •	
vejlederuddannelsen.
Du må gerne kende til specialområdet.•	

 
Ansøgning sendes via mail (inkl. alle relevante bilag) til:
rrw@uuoresund.dk senest d. 22. juni 2012 kl. 12:00
 
Læs hele stillingsopslaget og mere om UU-Øresund på 
vores hjemmeside: www.uuoresund.dk
 
Kontakt centerleder Jens Christy på tlf.: 25311045 for 
yderligere oplysninger.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 26.
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 Lærerstillinger  Specialstillinger 

Læs i næste nummer af Folkeskolen:
Tema: Vold mod lærere 

Job hos Tønder Kommune

Tønder Kommune
Kongevej 57, 6270 Tønder ■ www.toender.dk

PPR Tønder Kommune søger en ny 
medarbejder i en ledig deltidsstilling på

30 timer som tale-hørekonsulent

opgaverne i stillingen omfatter, tale/hørepædagogisk bistand 
til kommunens daginstitutioner og skoler i tæt samarbejde 
med familierne, samt tosprogsområdet med 19 ugentlige 
timer.

Vi har brug for dig fra 1. september 2012.

Vi forventer, at du
•	 har en uddannelse som audiologopæd eller en pædagogisk 

diplomuddannelse i specialpædagogik
•	 kendskab til eller interesse for tosprogsområdet
•	 har lyst til at arbejde konsultativt
•	 har et understøttende og inkluderende syn på børn og 

familiers udviklingsmuligheder
•	 har engagement, kreativitet og fleksibilitet i forhold til 

opgaveløsningen

Hvem er vi?
PPr er en selvstændig enhed i børn og skoleforvaltningen.
PPr´s personale har deres daglige virke med udgangspunkt i 
4 distrikter.

Vi kan tilbyde dig
•	 en dynamisk og udviklingsorienteret organisation
•	 gode muligheder for supervision og efteruddannelse

har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ledende 
psykolog birger Ib Jensen på tlf. 74 92 94 81.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 26.
Ansøgningsfrist: 22. juni 2012.

Søg stillingen online på www.toender.dk

Tale-hørekonsulent

Det Kgl. Vajsenhus søger 
lærer pr. 1. august 2012

Det Kgl. Vajsenhus er stiftet i 1727 af Frederik IV.
Som skolen fremstår i dag, optager den primært elever af enlige  

forsørgere. Der er 370 elever fra børnehaveklasse til 9. kl. og  
39 ansatte. Se skolens hjemmeside: www.vajsenhuset.dk

Skolen har udpræget socialt sigte med kristent livssyn, og vi forven-
ter, at ansøgere til stillingen har et folkekirkeligt tilhørsforhold.

Du skal undervise inden for følgende fagområder:  
Dansk, tysk, engelsk og håndarbejde.

Delt klasselærerfunktion 50/50.

Vi tilbyder vore lærere:
• tidssvarende undervisningsmaterialer
• gode fysiske rammer
• teamsamarbejde  (LP-modellen implementeres i 2012/13)

Vi forventer:
• at du har ansvarsfølelse
• at du har gode evner for samarbejde
• at du har humoristisk sans
• at du kan engagere dig i børnenes trivsel

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem  
Finansministeriet og LC.

Ansøgning stiles til forstander Martin Agerbak Madsen og skal være 
skolen i hænde senest den 21.6. kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted primo uge 26.

Det Kgl. Vajsenhus
Nr. Farimagsgade 51, 1364 København K,

Telefon 33 93 03 26 

Ansøgninger kan også sendes som E-mail til  
skolesekretær Marianne Kromann på:  

Marianne.kromann@skolekom.dk

Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne på ovennævnte  
tlf.nr.

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
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 Lærerstillinger 

Sportsefterskolen Sjælsølund  
søger en ny lærer pr. 1. august 2012
Sportsefterskolen Sjælsølund ved Hørsholm 20 km. nord for København, har 
grundet de seneste års succes, udvidet indhold og udbud på skolen. Dette 
gælder både det faglige og det sportslige. 

Til at fastholde denne meget positive udvikling på skolen søger vi pr. 1. august 
2012 en ny kollega til fast ansættelse. Ansættelsen er primært rettet mod 
den faglige undervisning, men det er en forudsætning, at den nye lærer er 
sportsmindet og gerne vil arbejde på en sportsefterskole. 
Stillingen er på fuld tid. 

Du vil komme til at indgå i et ungt og dynamisk lærerteam, hvor der er fuld 
fart på, og det sprudler med nye idéer og tiltag. Vi har stort fokus på sporten, 
fagligheden og dannelsen i efterskolemiljøet.
 
Vi forventer at du:
•  har undervisningskompetencer i flere af de prøveforberedende fag, primært i 

matematik,  men også gerne dansk og engelsk.
•  eventuelt kan bidrage med undervisning på en af de allerede eksisterende 

sportslinjer.
• er indstillet på og har lyst til at indgå i en hverdag hvor tempoet er højt.
• er initiativrig og fleksibel.
• har lyst til at arbejde med unge mennesker, såvel fagligt som i deres fritid.
•  vil deltage aktivt i efterskolens mangfoldige hverdag, herunder årlige træ-

ningslejre/linjetur og skitur.
•  vil indgå i en tilsynsordning med kollegerne, der bl.a. indebærer aften og 

weekendvagter.
• har en læreruddannelse eller lignende.

Se også skolens hjemmeside for flere informationer: www.sjaelsoelund.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

Forstander Peter Bruhn Jepsen 
peterbruhn@live.dk
tlf. 45 86 09 16

Viceforstander Jens H. Nissen 
jens@sjaelsoelund.dk
tlf. 45 86 09 16 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.

Ansøgningsfrist for ansøgning pr. mail er tirsdag d. 26. juni kl. 12.00. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 27. juni.

Din ansøgning - mærket ”Ny lærer” – samt relevante bilag med referencer 
sendes i en sammenhængende mail til: efterskole@sjaelsoelund.dk

Sportsefterskolen Sjælsølund, Sømærket 3, 2970 Hørsholm.

S l E l S
SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

S l E l S
SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

www.fredensborg.dk

Fredensborg Kommune har sat sig selv på danmarkskortet som en arbejdsplads hvor 
vi sætter handling bag ord, når det gælder medarbejdernes trivsel og sundhed.

Lærer 
tiL DagbehanDLingsskoLen kejserDaL

Grundet tilstrømning af eksterne elever søger vi en lærer 
foreløbig i en 1 årig ansættelse. 

Dagbehandlingsskolen Kejserdal varetager behandlings-, 
skole- og familiearbejdet med kommunens mest udsatte børn/
unge og deres familier.

ansøgningsfrist fredag den 22. juni 2012, samtaler finder 
sted i uge 26.

se jobprofiLen på www.freDensborg.Dk
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jobannoncer
    FrA lærerjob.Dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Stillinger ved andre institutioner 

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses-  
og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 11.000 
medarbejdere, der sikrer resultater af høj international 
standard. Den budgetterede omsætning i 2012 udgør  
6.2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt 
kan ses på www.au.dk

Skoletjenesten ved Science and Technology Museerne 
(Steno Museet, Væksthusene og Ole Rømer Observa-
toriet) har store ambitioner og har derfor brug for en ny 
innovativ medarbejder, der vil være med til at gøre et 
besøg på museet til en endnu sjovere og mere lærerig 
oplevelse.

Muserne er en del af Aarhus Universitet, Faculty of 
Science and Technology. Du vil komme til at beskæftige 
dig med alle hjørner af naturvidenskaben, lige fra 
astronomiens ufattelige afstande til fysikkens abstrakte 
univers, fødevarernes, teknologiens og lægeviden- 
skabens dilemmaer, epidemiernes dystre hærgen og 
planternes fascinerende verden.

Læs hele stillingsopslaget og søg online på  
science.au.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 22. juni 2012

FormidlingsmedArbejder 
til skoletjenesten  
på steno Museet

Frederiksborg byskole, Hillerød kommune

Afdelingsleder til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9193

Vallekilde-Hørve Skole, odsherred kommune

Lærer på fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 30/07/12

Net-nr. 9289

Nr. Asmindrup Skole, odsherred kommune

Lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9279

Mariager Skole, Mariagerfjord kommune

Pædagogisk viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/12

Net-nr. 9284

Vigersted Skole, ringsted kommune

Viceskoleleder til Vigersted Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9271

kultur- og socialafdelingen, ærø kommune

Børn og Unge-chef til nyoprettet stilling

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/12

Net-nr. 9227

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Ledende skoleinspektør i Ilulissat

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/12

Net-nr. 9290

Folkeskolen nummer 13 
udkommer  

torsdag den 28. juni
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

lem Stationsskole, ringkøbing-Skjern kommune

Fysiklærer til Lem Stationsskole

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/12

Net-nr. 9286

randers HF & VUC, randers kommune

Lærere til AVU, FVU og OBU

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9268

PPr Silkeborg, Silkeborg kommune

Talehørelærer til PPR i Silkeborg

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/12

Net-nr. 9278

SSP og Solrød Ungdomsskole, Solrød kommune

Dansk- og engelsklærer samt SSP-medarbejder 

§ Ansøgningsfristen er den 18/06/12

Net-nr. 9252



Hastrupskolen, køge kommune

2 lærerstillinger til Hastrupskolen 

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/12

Net-nr. 9296

Hay Skolen, københavns kommune

Barselsvikar til en børnehaveklasse

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/12

Net-nr. 9288

kongevejens Skole, lyngby-Taarbæk kommune

Dansk- og engelsklærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 18/06/12

Net-nr. 9298

kongevejens Skole, lyngby-Taarbæk kommune

Dansk- og fransklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 18/06/12

Net-nr. 9297

Holmegårdsskolen, Hvidovre kommune

To lærere og en pædagog

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/12

Net-nr. 9285

behandlingsskolerne, københavns kommune

Karlsvognen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18/06/12

Net-nr. 9269

Østerbro lilleskole, københavns kommune

Lærer søges til Østerbro Lilleskole

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/12

Net-nr. 9294

Skovvangskolen, Allerød kommune

Lærer til Skovvangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 18/06/12

Net-nr. 9291

Skole- og behandlingshjemmet Spanager, københavns kommune

Lærer til Spanager Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/12

Net-nr. 9221

rådhuset i Hårlev, Stevns kommune

Lærere til Hotherskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15/06/12

Net-nr. 9280

Sorø Husholdningsskole, Sorø kommune

Lærer til dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 20/06/12

Net-nr. 9292

Ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9273

Ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

Fagkonsulent på skolebiblioteksområdet

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9274

Ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

Det faglige fyrtårn i tysk og fransk

§ Ansøgningsfristen er den 14/06/12

Net-nr. 9275

Holbæk kommune

Læse- og teknologikonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/12

Net-nr. 9185
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Danmarkshuset 
på Tåsinge
søren lolks hyggelige 
og charmerende hus på 
Vesttåsinge udlejes i uge 
28 og 29. Udsigt til Det 
sydfynske ø-hav. T...
Telefon: 60897503

Helgenæs
sommerhus med 4 sen-
gepladser og med dejlig 
udsigt over hav og bakker 
til leje i ugerne 26,28,30 
og 33.særpræget n...
Telefon: 86880727  mobil 
20483064

Ø-ferie, Fur
5 min. fra fastlandet 
er sommerhus på stor 
smukt beliggende natur-
grund til leje. Der er 4-6 
sovepladser, stue, ba...
Telefon: 40367845

Idyl på egen klippeø 
i Småland, Sverige
oplev den storslåede na-
tur og fredfyldte atmo-
sfære på egen klippeø 
midt i den svenske natur. 
Øen er på 3.000 m2, l...
Telefon: 21203222 / 
20442212

Lejlighed søges
Vores søn på 27 år, der 
bliver færdig som poli-
tibetjent til november 
2012, søger en lejebolig i 
indre by kbh, ger...
Telefon: 75267208/61278265

3 værelses lejlighed 
på Frederiksberg 
udlejes 5.-20. juli
3 værelses lejlighed på 
100 kvm. med stort ba-
deværelse med vaske-
søjle, køkken med opva-
skemaskine beliggende 
ved l...
Telefon: 26837636

Sommerhus tæt 
ved Skagen
Bratten strand. Virkelig 
dejligt sommerhus, god 
beliggenhed og tæt ved 
en rigtig god, børnevenlig 
sandstrand udle...
Telefon: 40733804

Lækker andelslejlighed 
i Valby sælges
Indflytningsklar, stor og 
meget lys 2-værelses lej-
lighed i Valby sælges. lej-
ligheden er beliggende på 
2. sal cen...
Telefon: 40508265

Bornholm
ferielejlighed på 40 m2 
med plads til 4 personer 
udlejes. Helt nyt køkken. 
God beliggenhed og mas-
ser af udenomspl...
Telefon: 56956470

Oplev Kbh
skal du opleve kbh et 
par dage? Værelse pr nat 
300 kr for en, 350 kr for 
to. Tæt på metro og bus. 
4 min til Rådhu...
Telefon: 29123536

Helgenæs - 
panoramaudsigt
sommerhus på 70m2 på 
toppen af naturskønne 
Helgenæs udlejes uge 
28-29-33-34. stor 
ugenert grund med 180 
gr. panor...
Telefon: 20788878

OPLEV  LANGELAND  
/  TRANEKÆR
lille hyggeligt 4 pers. fe-
riehus ved Tranekær i dej-
lig have med udsigt over 
marker til langelands-
bæltet.  stue me...
Telefon: 62591488

Dejligt sommerhus 
ved Lillebælt
Hyggeligt nyere lyst som-
merhus med havudsigt 
ved Ørby strand. kun 50 
m. til børnevenlig strand 
direkte fra grunde...
Telefon: 50569917

Ferie ved 
Frederiksberg Have
solrig patricialejlighed 
130m2, 2 sovær. med db 
senge, ideelt til 4 pers., 
loungestue, spisestue, 
stor overdækket...
Telefon: 26209836

Hyggeligt sommerhus 
ved Ajstrup
Hold jeres sommerferie i 
vores sommerhus kun få 
meter fra stranden. fra 
sranden, som er med blå 
flag kan man se T...
Telefon: 26290069

Als - nær Danfoss 
Universe
feriebolig på 150m2 nær 
nordborg til 8 personer 
udlejes. se www.cvc.dk. 
landlige omgivelser, stor 
have + legeplad...
Telefon: 74451366 
www.cvc.dk

Ferie i Sydjylland
legoland og lalandia, 
Ribe, Rømø og Jels sø-
erne samt mange andre 
attraktioner indenfor kort 
afstand af feriehuset...
Telefon: 23288161

Sommerhus Rågeleje, 
Nordsjælland
Bjælkehus på solrig fre-
delig grund med egen sø 
udlejes. Huset er hverken 
nyt eller specielt luksuri-
øst, men meget...
Telefon: 22830910

Vesterhavet - yderste 
klitrække - Vejlby Klit
sommerhus udlejes- 
1min.s gang fra havet. se 
billeder m.m. på www.
sommerferie.nu hus 
9766. Beliggende i klit-
ter ...
Telefon: 23987297 
www.sommerferie.nu

Sommerhus med 
havudsigt
Dejligt sommerhus belig-
gende i fantastisk natur 
ved foden af skamlings-
banken og med flot ud-
sigt over lillebælt. M...
Telefon: 23288161

Skal vi bytte?
Vi har et dejligt lejet gård-
havehus i Greve på 95 
særdeles veludnyttede 
kvm. Tæt på gode skoler 
og daginstitutio...
Telefon: 29780055 
www.bytbolig.dk/

Bornholm, Løkkegård
løkkegård/Bornholm. lyt 
til naturen i det smukke 
Rutsker Højlyng. På går-
den er der får, geder, høns 
og to kærlige...
Telefon: 43735605

Cittaslow i Svendborg
126 m2 villa + fuld kælder 
med extra soveværelse. 
stille og roligt kvarter og 
i gå afstand til centrum, 
strand, s...
Telefon: 51767577

Lækkert lyst og 
moderne sommerhus 
ved Nykøbing Sj.
105 m2 med stor lys stue. 
Tæt ved sommerland 
sjælland. 8 sengepladser 
+ tremmeseng. opvaske- 
+ vaskemaskine. Ter...
Telefon: 51822230

Sommerhus , Udsholt 
Strand, Nordsjælland
Hyggeligt, nyistandsat 
med 2 vær., stue, køkken, 
bad, vaske - og opvaske-
maskine. Ca. 1 km til ba-
destrand og indkø...
Telefon: 31 90 61 42

Vores tvillingedøtre 
søger lejlighed i 
København
Vore to 22-årige tvillinge-
døtre søger lejlighed i kø-
behavn fra 1. august - el-
ler der omkring. De ønsker 
en lejlig...
Telefon: 25732145

Lejlighed i København 
søges.
Vi er to piger på 22 og 23 
fra Jylland. Vi søger en 
delevenlig 2 v. lejlighed i 
københavn 1. august/1.
september. ...
Telefon: 86298124

Andelslejlighed i 
øgaderne i Aarhus C
2 vær., 57 m2, nyistand-
sat (2005) i baghus   tæt 
på midtbyen og Universi-
tet. Perfekt delelejlighed 
for to stud. e...
Telefon: 30359752

SOMMERHUS VRIST 
V. VESTERHAVET, 
HVID SANDSTRAND
56 m2 træsommerhus på 
stor naturgrund, 3 dejli-
ge terrasser, lille udestue, 
200 m til fantastisk hvid 
sandstrand. ...
Telefon: 22749936

Bolig med egen bade/
bådebro ved Helnæs Fyn
Idyllisk beliggende hus til 
6 personer ved Helnæs-
bugten/fyn med egen ba-
de/bådebro og børneven-
lig strand. Adgang t...
Telefon: 75730460

LÆSØ - Skoleferien
stadig nogle uger ledig 
i skoleferien. Dejligt, lille 
kalmarhus, 56 kvm med 
brændeovn, på stor na-
turgrund ca. 2 k...
Telefon: 23717738

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

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 

bazar
    Ikke-koMMerCIelle ANNoNCer 

FrA DlF-MeDleMMer

Sommerhus på 
Fanø sælges
Velholdt træ-sommerhus 
på 62 kvm beliggende på 
fantastisk ugeneret na-
turgrund nær fanø Bad 
sælges. Pris; 1,395 mi...
Telefon: 21 27 50 22

Godt sommermiljø, 
Øster Hurup 
liljehus (1999) god ind-
retning, 6 sovepladser i 
3 rum. Udl. uge 28-35. 
Børnevenlig sandstrand 
600 m, Vandland og ...
Telefon: 25248554

Med udsigt over 
Mols Bjerge
Utraditionelt, smukt belig-
gende sommerhus i fem-
møller udlejes uge 24 til 
29 + 32 og frem. 80m2, 
opholdsrum i 1½ p...
Telefon: +45 23699409 
www.svippen.dk

Nyk. S., ledige uger 
i sommerferien
nyere sommerhus med 
alle hårde hvidevarer og 3 
lækre værelser med hver 
2 sovepladser, åben stue, 
hvidt svane-køkk...
Telefon: 21471088

Ferie på landet 
nær Vesterhavet, 
Slettestrand
ferielejlighed på gård 
(selvstændigt stuehus) 
beliggenhed nær skov og 
strand, 5 km. fra fiskerle-
jet slettestrand,...
Telefon: 98217050

Sommerhus i Marielyst
Dejligt, lyst, velindrettet 
sommerhus fra 50´erne 
udlejes med 4 soveplad-
ser fordelt på 2 soverum, 
stor stue, køkk...
Telefon: 81619015

Stor ferielejlighed på 
det skønne Nordmors
storslået udsigt over 
mark og fjord, 1 km til 
strand, ½ km til køb-
mand, stor have, plads til 
5 personer. Det er h...
Telefon: 97751548
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rubrikannoncer

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.900/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com

Sommer på Østerbro
100 kvm lys lejlighed be-
liggende tæt på Øster-
brogade, fælledparken og 
gode offentlige transport-
muligheder. Caféer...
Telefon: 21676225

Dejligt sommerhus ved 
Kikhavn i Nordsjælland
Charmerende hyggeligt 
sommerhus (sortmalet) 
udlejes uge 26 ,27 og 28. 
Huset er lyst og inbyden-
de og har åbent op ...
Telefon: 2444 2499/ 
4576 1780

Lej dejligt sommerhus 
ved vandet nær 
Juelsminde.
forkæl jer selv med dansk 
sommerferie - billigt, godt 
og i dejlige omgivelser. se 
mere hjemmesiden http://
www.perln.dk...
Telefon: 30 25 41 70 
www.perln.dk

Billig ferie i Skagen
super dejligt værelse til 2 
personer i gammel ska-
genvilla med perfekt be-
liggenhed i skagen. Til-
hørende te-køkken ...
Telefon: 22124665/40647202

Feriebolig på Bornholm
ferielejlighed på 90m2 
i gammel herskabsvil-
la  i Rønne tæt på lækre 
strande, skov og centrum 
udlejes. lejligheden...
Telefon: 30237904

Mulbjergene - Lille 
Vildmose
Charmerende, højtbeli-
gende træhus med hav-
udsigt og 300 m til bør-
nevenlig badestrand ud-
lejes fra uge 31. Der er pl...
Telefon: 98331094 21401129

Skøn stuelejlighed 
på Vesterbro
I den gode ende af Ve-
sterbro, på det populære 
skydebanegade, ligger 
vores hyggelige lejlighed 
på 76 kvm. lejlighe...
Telefon: 28511828

Feriebolig i Ardeche 
- Sydfrankrig
Dejlig lejl. til 4 / 6 pers. i 
en autentisk, sydfransk 
middelalderlandsby i Ar-
deche - meget natur-
skønt område. I ...
Telefon: 31 72 47 75

Sommerferie i 
København
Dejlig stor lys lejlighed 
100 m2 - frederiksberg 
overfor zoo, 4-5 sovepl., 
tre værelser, stort spise-
køkken, opvas...
Telefon: 23688671

Skipperhus på Thurø 
5 km. fra Svendborg. 
skønt renoveret skipper-
hus. Tæt på lokal havn 
og åbne marker. 6-8 so-
vepladser, børnevenligt, 
håndboldmål og tramp...
Telefon: 40370159

Fjellerup Strand, 
Djursland
Velbeliggende sommer-
hus udlejes til 4 personer. 
sommerhuset ligger på 
naturgrund i roligt som-
merhusområde med all...
Telefon: 86494801 /21974801

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers, 5 soverum, pool, 
spa, sauna. Wii og man-
ge andre faciliteter udle-
jes. Pris uden for ferier kr. 
3.500,00. ...
Telefon: 86226700

Sommerferie i 
København
På Østerbro udlejes en 
90 m2 dejlig lejlighed i 
ugerne 27, 28, 29, 30 og 
31. lejligheden har 4-5 
sovepladser og h...
Telefon: 26361224

Dansk sprogskole sælges
Velfungerende dansk/
spansk sprogskole på Co-
sta del sol sælges grun-
det pension. Dansk 1.-9.
kl. med prøveret.
Telefon: dansk IP: 36948207

Superhyggelig sommer 
på Vesterbro
85 m2 solrig 3 værelses 
lejlighed for 4-5 personer 
midt i københavn. Tråd-
løst internet, kabel-TV, 
røgfrit, opvask...
Telefon: 27131055

Idyllisk hygge på 
Sydsamsø
Hus udlejes i Ørby. stue-
etagen indeholder: entre, 
toilet m. bad, køkken m. 
opvaskemaskine, spise-
stue, samt stue...
Telefon: 28734316

Bondegårdsferie 
på Bornholm
Dejlig ny istandsat ferie-
lejlighed 70 m2 i tidlige-
re staldbygning med div. 
moderne bekvemmelig-
heder på børnevenli...
Telefon: 61271964

Skønt sommerhus i 
Vesthimmerland
Gatten ml. Års og løg-
stør, 80 m2 hyggeligt 
sommerhus med an-
nex i plantage, 2. række 
fra sjørup sø. egen båd, 
fred...
Telefon: 29 29 12 50

Sommerferie i Malmö
Dejligt hus i øko-landsby 
med 35 huse lige uden 
for Malmö, 10 min kørsel 
til centrum med egen bil 
og 20 min med b...
Telefon: 22320000

Sommerhus ved 
Vesterhavet
Dejligt og pænt sommer-
hus på 75m2, flot belig-
gende op til naturområde 
og fårup sommerland 
udlejes i uge 27-28-29....
Telefon: 22507917

Provence, la Londe 
les Maures
specialtilbud for perioden 
26. juni til 7. juli for kun 
kr. 6.000,- - udlejes vel-
møbleret kædehus i luk-
ket, ugene...
Telefon: 28979835

Limfjorden - 
panoramaudsigt
Dejlig lyst sommerhus 
med fantastisk udsigt 
over limfjorden fra alle 
rum og terrasser udlejes i 
Hvalpsund. Åben a...
Telefon: 61708983

Skøn sandstrand, 
Sejrøbugten.
Unikt, spritnyt.
Ark.tegnet sommer-
hus på stor naturgrund.
smukke,åbne rum alle 
m.havudsigt/kig og ud-
gang til træterrasser. 
Rummelig...
Telefon: 39699610/20820967

Sommerferie i Helsingør 
med sundudsigt
nyrestaureret smukt, 
gammelt helårshus i Hel-
singør med udsigt over 
Øresund, udlejes i ugerne 
27- 28 -29. Huse...
Telefon: 21468006

Sommerhus 50 m 
fra stranden
lille hyggeligt sommer-
hus på 44 m2 ved føl-
le strand ved kalø Vig i 
syddjurs kommune med 
2 værelser, køkken, stue ...
Telefon: 86371831/28571831

Barcelona
Dejlig nyrenoveret lejlig-
hed på 35 m2 med belig-
genhed i det gamle
middelalder kvarter Borne, 
i hjertet af Barcelo...
Telefon: 61708983
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Skolerejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Europas STORBYER 
Prag  6 dg.  fra. 1.465,-  Budapest 6 dg.  fra 1.565,-
Berlin 4 dg.  fra  1.395,- Paris  6 dg.   fra 1.845,-
Inkl. bus, 3 nætter med morgenmad
Priserne er ved samrejse og fuld bus.
Forhør på London, Krakow, Rom, Barcelona, Amsterdam

AKTIVE rejseprogrammer  
Norge – Troll Mountain  3 dg. fra 1.345,-
Inkl. 3 aktiviteter, hytte /lavo, færge til Hirtshals 
Tjekkiet – Bøhmiske Paradis 6 dg.   fra 1.885,-
Inkl. bus, aktiv. i 3 dage, helpension, og udflugt til Prag
2 aktivitetsdage og én nat i Prag  fra 1.695,-

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

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

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

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Studierejser med Team Benns

- Erfaring/tryghed
- Bedste priser
- Flest rejsemål
- Flest studiebesøg
- Gør arbejdet for dig

Kontakt: 65 65 65 65 
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uskolet 

a l t  f o r  k o r t e

NYHEDER

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

Så kan de lærer det / 17

Musiklærer: »Når det 
indimellem kan være 
svært at sætte ord 
på dine følelser, kan 
de her claves måske 
hjælpe dig til at ud-
trykke dig«.

Kopimaskine beder i 
hjerteskærende dis-
play indtrængende 
om, at servicemed-
arbejder tilkaldes.  

Vikarseddel faktisk 
fyldestgørende.

Fransklærer igen i 
gang med at fortælle 
sin Charles Aznavour-
anekdote.

Lummer graffiti på 
drengetoilet udført i be-
mærkelsesværdig form-
fuldendt håndskrift.

kun hver  
tiende lærer 
er stresset

for korte NYHeDer

I disse uger bliver der svedt over eksamens-
bordene i hele landet. Men en ny undersø-
gelse viser, at elevernes forældre fortolker de 
enkelte karakterer vidt forskelligt, afhængig 
af hvor i landet de bor. Karakteren 12, som 
ifølge ministeriets retningslinjer gives for 
»den fremragende præstation«, betyder for 
eksempel i Nordjylland »det er ikke så ringe 
endda«. Karakteren 10 betyder i flere regioner 
»vi vidste det, du skal være professor!« mens 

den i Nordsjælland betyder »hvad gik galt?«
På Sydfyn vil mange forældre, når de præ-
senteres for karakteren 4, spørge »ud af 
hvor mange?« og i Københavnsområdet er 
det ikke sjældent at høre reaktionen »det er 
sørme flot, så bliver du måske etter næste 
gang!« til karakteren 02. Der er stadig ingen 
forældre nogetsteds i landet, der har forstå-
et, at karakteren 7 ikke svarer til karakteren 7 
på den gamle 13-skala.  

Arbejdsglæde og overskud 
præger klasseværelserne lan-
det over. En ny undersøgelse 
foretaget af FTF viser, at hele 
89 procent af alle folkeskole-
lærere hverken føler sig »i høj 
grad« eller »i meget høj grad« 
udbrændte, og tilsvarende 
føler kun 29 procent sig fø-
lelsesmæssigt udmattede og 
blot 11 procent ramt af stress.

»Vi taler reelt om, at kun 
hver tiende lærer i den dan-
ske folkeskole er i fare for 
at blive nedslidt«, lyder det 
fra formanden for organi-
sations- og arbejdsmiljø-
udvalget. »De større krav om 
blandt andet at håndtere 
børn med særlige vanske-
ligheder bringer altså kun et 
mindretal af lærerne i fare-
zonen«, konstaterer han.

Ved Morten Riemann

50 /  f o l k e s k o l e n  /  1 2  /  2 0 1 2 Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

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

Dét og meget andet skal dine elever udforske, måle 
sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i  
samarbejde med Skoletjenesten.

Faglige dage i Tivoli giver sTejl læringskurve hos dine elever

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

7.-10. klasseR  
og gymnasieR 
3-21 sep. 2012

Læringskurve på

5g
Store regionale 

forskelle i  
fortolkningen af 
karakterskala

02

7

4

10
12
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Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

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

Dét og meget andet skal dine elever udforske, måle 
sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i  
samarbejde med Skoletjenesten.

Faglige dage i Tivoli giver sTejl læringskurve hos dine elever

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

7.-10. klasseR  
og gymnasieR 
3-21 sep. 2012

Læringskurve på

5g
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Sæt fart på  
lærelysten i 1. klasse!

d’dansk i indskolingen
 
Det populære system til mellemtrinnet er udkommet til ind- 
skolingen. d’dansk integrerer og kvalificerer læse-, skrive- og 
litteratur undervisningen. Systemet giver et solidt fono logisk 
fundament og kobler fra begyndelsen læseforståelse, sprog-
forståelse, afkodning og gode læseoplevelser.
 
Eleverne er aktive i klare strukturer og organisationsformer og 
har allerede fra begyndelsen fokus på egen læreproces. Alsidigt 
tekstvalg og forskellige udtryksformer smelter sammen i en 
undervisning, hvor it, litteratur og læseforståelse er i fokus.
 
Lærervejledning klar til skolestart 2012.
IWB-materiale og MiniLæseforståelse udkommer efteråret 2012.

• Giver eleverne et fonologisk fundament

• Integrerer læse- og sprogforståelse

• Litteratur, it og gode læseoplevelser i centrum
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Dansk  ·  1. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Helt nyt i
indskolingen

Glæd dig til 
at møde Anna 

og Anton!

Glæd dig til 
at møde Anna 

og Anton!
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