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vind besøg på restaurant 
for hele klassen!

Lav vandre-bog om sundhed og

Tilmeld Madpakkedysten og få tilsendt 
en vandre-bog. Eleverne  bruger deres 
kreativitet og dekorerer en side hver 
med temaet sundhed – f.eks frugt, 
madpakker eller yndlingsret. 
Indsend foto, så er I med. Vi trækker 
en vinder pr. klassetrin.

· Fag: Natur og teknologi samt 
 understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: 1. marts - 3. april 2020 
· Fagligt indhold: Der er materiale 
 nok til 6-8 timers undervisning.

vind besøg på restaurant vind besøg på restaurant vind besøg på restaurant 
Lav vandre-bog om sundhed og

Læs mere eller tilmeld på
madpakkedysten.dk
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Praktikkoor-
dinator Lotte 
Josephsen 
om at klæde 
praktiklærere 
bedre på.
Foto: Simon 
 Jeppesen

M Ø D  I  B L A D E T

Slip sejren  
fra 2013

En forhandling har mindst to spor. Det, man kon-
kret forhandler om – og de følelser og den fortid, 
som sidder med ved bordet uden at være synlige. 

Det er den såkaldte lærerkommission helt klar over. 
Og kommissionen tager også fat på følelserne fra 
2013. 

Der er lærernes vrede over indgrebet. Og så er der 
KL’s sejr og tilfredshed. Begge dele skal vendes, hvis 
man skal videre med en aftale.

Rapporten fastslår, at regeringsindgrebet efter 
lockouten i 2013 ensidigt var til fordel for den ene 
part. KL fik med indgrebet »opfyldt et afgørende 
ønske om at afskaffe centralt fastsatte bindinger på 
anvendelsen af lærernes arbejdstid«, står der i klar 
tekst. Lige så tydeligt står der, at parterne ikke har 
»været lige tilskyndet til at indgå en aftale, der æn-
drer den ordning, som Folketinget stod bag«. Læs: 
KL har ikke haft lyst til at smide den sejr væk, den fik 
foræret med regeringsindgrebet.

Det er rart endelig at få bekræftet af en uafhængig 
kommission. Men det kommer nok ikke bag på ret 
mange. 

Det afgørende nu er, at den sejr, som den ene 
part her fik, har været alt for dyr for folkeskolen. For 
den gik ud over de lærere, som nu skulle kæmpe for 
at finde forberedelsestid, så de kunne levere en god 
undervisning.

En stærk lærerprofession er grundlaget for en 
god folkeskole, skriver kommissionen. Derfor vil den 
have alle til at lægge den principielle uenighed om 
ledelsesrummet fra 2013 bag sig. Det bedste skal ikke 
blive det godes værste fjende. Der skal trækkes en 
streg i sandet, lyder ordene fra kommissionen, som 
anbefaler at erstatte konfliktsproget fra 2013 med en 
konstruktiv samtale om de reelle udfordringer og et 
»fremadskuende blik«. 

Men lyrik er ikke nok. For selv 
hvis man skuer fremad, dropper 
konfliktsprog, trækker streger i lange 
baner og satser på det gode, kan man 
ikke komme uden om, at vilkårene 
i folkeskolen lige nu er, at der er for 
mange lærere, som ikke har mulig-
hed for at levere kvalitet i undervis-
ningen. 

Så selv hvis lærerne kan se bort fra fortiden, er 
nutiden stadig en udfordring. Det er derfor, så mange 
kommuner har indgået lokale aftaler, så lærerne 
bedre kan udfylde deres rolle. 

Skal det lykkes at blive enige på landsplan, må KL 
også lægge fortiden væk. KL skal erkende dybt inde i 
sjælen, at sejren var en pyrrhussejr – og at folkesko-
len kun vinder på langt sigt, hvis KL veksler sejren 
fra regeringsindgrebet til et ærligt ønske om at aftale 
noget, som får lærerne og folkeskolen til at lykkes. 

Kommissionens rapport og folkeskoleundersøgelse 
har samlet byggestenene i en beskrivelse af folkesko-
len anno 2018-19. Nu skal der så oven på kommissio-
nens anbefalinger rejses en bygning, som lærerne kan 
flytte ind i, og hvor de oplever, at forberedelsestid har 
fået sit helt eget værelse. 

Det hjælper ikke at se tilbage. Så må vi håbe, at 
det hjælper at se frem. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Kommende 
 lærerstuderende 
Magnus Svalberg 
Jensen om at følge 
i sine forældres 
fodspor.
Foto: Thomas Arnbo

Kultursociolog Ca-
milla Kaj  Paulsen 
får elever til at 
blande højtider. 
Foto: Tuala Hjarnø
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I N D H O L DINDHOLD

ønsker alle vores læsere

Glædelig jul
og godt nytår

Næste nummer af fagbladet  
Folkeskolen udkommer  
den 16. januar 2020.
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»Go jul«  
Rasha på Tingbjerg 

Skole har været med 
til at blande jul og eid 

til en helt ny højtid.

Mænd 
fra Jylland 

Se, hvem der blev  
valgt ind i den nye 

hovedstyrelse i  
Danmarks  

Lærerforening.
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Tilbage i skole 
I Hvidovre har de  

fundet en vej til at få 
elever med skolevæg-

ring tilbage i skolen.

42

Årets bøger 
2019 blev det helt 
store dannelsesår 

på folkeskolen.
dk/anmeldelser.

24

Kan de holde  
sig selv ud? 

Folkeskolen efterlyste 
en familie med mange 

lærere. Mød et lærerdy-
nasti, hvor lærere gifter 

sig med lærere og arbej-
der på samme skole.

Så kom anbefalingerne 
fra Lærerkommissionen 
Efter halvandet års arbejde, 16 møder i kommissionen og besøg 
på 27 skoler i 23 kommuner blev Lærerkommissionens rapport 
om lærernes arbejdstid præsenteret for skolens parter. 
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De 18 medlemmer, der blev valgt 3. december, udgør DLF’s hovedstyrelse fra 
2020 til og med 2023 sammen med formand Anders Bondo Christensen, næst-
formand Dorte Lange, formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, forperson 
for Lærer studerendes Landskreds Rasmus Holme Nielsen og Jørn Kokkendorff, der 
er valgt uden modkandidater til at repræsentere pensionistmedlemmerne i DLF. 

Her er lærernes  
nye hovedstyrelse
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Katrine Fylking (foto), der er lærer på Randersgades Skole, bliver alene 
om at repræsentere København i DLF’s hovedstyrelse efter 1. januar 2020. 
Katrine Fylking fra Københavns Lærerforenings bestyrelse blev valgt ind, 
mens næstformand Inge Thomsen og Kjell Nilsson ikke opnåede valg. 
Formand for Københavns Lærerforening Lars Sørensen har i indeværende 
periode været medlem af hovedstyrelsen, men han genopstillede ikke.

De 18 nye  i DLF’s hovedstyrelse

Ene københavner i  
DLF’s hovedstyrelse  

Lars Busk Hansen Lærerkreds Nord 33.193 stemmer 

Morten Refskov Ballerup Lærerforening 31.713 stemmer 

Niels Lykke Lynnerup Herningegnens Lærerforening 29.506 stemmer 

Gordon Ørskov Madsen Århus Lærerforening 27.110 stemmer 

Charlotte Catarina Holm Odense Lærerforening 25.910 stemmer 

Kristoffer Høyrup Sørensen Aalborg Lærerforening 25.069 stemmer 

Thomas Andreasen Næstved Lærerkreds 25.066 stemmer 

Katrine Fylking Københavns Lærerforening 24.916 stemmer 

Susanne Weisbjerg Vilstrup Ballerup Lærerforening 23.029 stemmer 

Per Breckling Fredericia Lærerkreds 22.152 stemmer 

Marianne Holler Kanstrup Haderslev Lærerkreds. 21.111 stemmer 

Ole Bjerre Martinussen Hedensted Lærerkreds 19.767 stemmer 

Bjørn Hansen Holbæk Lærerkreds 19.673 stemmer 

Rikke Gierahn Andersen Århus Lærerforening 18.841 stemmer 

Anders Liltorp Rødovre Lærerforening 18.257 stemmer 

Regitze Flannov Frederikssund Lærerkreds 17.528 stemmer 

Jacob Svejstrup Viborg Lærerkreds 17.123 stemmer 

Tine Agenskov Thy-Mors Lærerkreds 16.945 stemmer 

HØJESTE  
VALGPROCENT  

SIDEN 1983

58,2 %

48,8 
GENNEMSNITS- 

ALDEREN I HOVED- 
STYRELSEN
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Formand for undervisningsudvalget i 
DLF’s hovedstyrelse Jeanette Sjøberg 
(foto) opnåede overraskende ikke genvalg 
til hovedstyrelsen. Hun var kun 200 
stemmer fra genvalg. Dagen efter det 
overraskende resultat skrev hun på sin 
personlige Facebook-profil: 

»Det er træls, men det er vilkårene«, 
og hun skrev videre: »Der er ikke brug 
for lange analyser. Det er en ære og et 
privilegium at arbejde politisk i Danmarks 
Lærerforening for en fælles sag, og jeg er 
godt tilfreds med min indsats og det, jeg 
nåede«.

I sin periode som formand for ho-
vedstyrelsens undervisningsudvalg har 
Jeanette Sjøberg blandt andet været en 
central person i arbejdet for at få fjernet 
bindingerne i Fælles Mål og i arbejdet hen 
imod, at folkeskolens formålsparagraf skal 
fylde mere for lærernes arbejde. 
bje@folkeskolen.dk
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Henrik Steffens (foto) fra Silkeborg og Kjell 
Nilsson fra København sagde begge nej til 
sidste års overenskomstresultat, og de har  
begge erklæret sig klar til at gå i konflikt, hvis 
ikke der kommer en arbejdstidsaftale ved de 
kommende arbejdstidsforhandlinger. Men 
ingen af de to kandidater fik stemmer nok til 
en plads i DLF’s hovedstyrelse. 
     Kjell Nilsson fik 15.392 stemmer, hvilket 
ikke var nok til at sikre ham en plads i hoved-
styrelsen. Henrik Steffens var den kandidat, 
der fik færrest stemmer med 5.041 stemmer. 

Færre kvinder i toppen Jyderne fylder mest

»Det er en katastrofe«. Så klart udtrykte 
formand for Børnehaveklasseforeningen Pia 
Jessen sig efter valget til DLF’s hovedstyrelse. 
Hun fik 14.573 stemmer, hvilket ikke var nok 
til at sikre hende en plads i Lærerforeningens 
øverste ledelse.

»Nu bliver det fire år uden en børnehave-
klasseleder i hovedstyrelsen. Jeg kan næsten 
ikke forsvare det over for mine medlemmer. 
Det er en problemstilling, som jeg har påpe-
get over for Anders Bondo. Vi ønsker ligesom 

»Det er træls, men  
det er vilkårene«

Børnehaveklasse ledere vil have fast plads

Nejsigere kom ikke ind

Lars Busk Hansen Lærerkreds Nord 33.193 stemmer 

Morten Refskov Ballerup Lærerforening 31.713 stemmer 
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Charlotte Catarina Holm Odense Lærerforening 25.910 stemmer 

Kristoffer Høyrup Sørensen Aalborg Lærerforening 25.069 stemmer 

Thomas Andreasen Næstved Lærerkreds 25.066 stemmer 

Katrine Fylking Københavns Lærerforening 24.916 stemmer 

Susanne Weisbjerg Vilstrup Ballerup Lærerforening 23.029 stemmer 

Per Breckling Fredericia Lærerkreds 22.152 stemmer 

Marianne Holler Kanstrup Haderslev Lærerkreds. 21.111 stemmer 

Ole Bjerre Martinussen Hedensted Lærerkreds 19.767 stemmer 

Bjørn Hansen Holbæk Lærerkreds 19.673 stemmer 

Rikke Gierahn Andersen Århus Lærerforening 18.841 stemmer 

Anders Liltorp Rødovre Lærerforening 18.257 stemmer 

Regitze Flannov Frederikssund Lærerkreds 17.528 stemmer 
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Ny hoved- 
styrelse

Seneste hovedstyrelse

n Mænd n Kvinder

65 %
57 %

43 %

35 %

Den geografiske fordeling af de 18 nye hovedstyrelsemedlemmer

Fyn 
1

Sjælland 
7

Jylland 
10

Henrik Steffens mener, at valget styrker 
DLF’s formandskab: »Jeg anerkender til 
fulde, at mit ståsted med en mere aktivistisk 
linje ikke har nogen gang på jord i DLF. Det 
vil jeg selvfølgelig respektere. Kjell Nilsson og 
jeg har stået i opposition til formanden og er 
ikke kommet ind. Det er i hvert fald et vink 
med en vognstang om, at medlemmerne 
bakker op om formandskabet og den linje, 
der er lagt«. 
mbt@folkeskolen.dk, bje@folkeskolen.dk

de studerende, pensionisterne og lederne at 
have en fast repræsentation i hovedstyrelsen, 
fordi vi ellers risikerer at ryge ud. Med 2.000 
medlemmer i den samlede pulje er vi en mi-
noritet«, siger Pia Jessen.

Hun håber, at Børnehaveklasseforeningen 
til næste ordinære DLF-kongres kan frem-
lægge et forslag til en vedtægtsændring, der 
giver børnehaveklasselederne et fast medlem 
i hovedstyrelsen. 
mbt@folkeskolen.dk
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T E M A DAG E
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Hafla er den højtid, 
som 2.c har valgt 
at fejre. Elevernes 
hafla-dans øves igen 
og igen. 

Når jul og eid
      bliver til eid-mas
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På Tingbjerg Skole i København fejrer 
kun få elever jul. Alligevel er der pakke-
kalender, julemusik og juleklippedag. I år 
har eleverne i 2. klasse skabt deres helt 
egne højtider på tværs af tro og kultur. 

»V i skal lave verdens længste guir-
lande«. 

En dreng har et fast greb i en ring 
klippet ud af et ugeblad, og bag ham 
bølger ring på ring i en meget lang 
juleguirlande. Flere elever følger efter 
ham, mens de forsøger at samle så 

meget guirlande op, som de kan have i armene. 
»Vi går på biblioteket, der er mere plads«, lyder det 

fra ankermanden. 
Langsomt tømmes klassen for guirlande og elever. 

Lydniveauet falder med flere decibel. Et par elever sidder 
stadig på gulvet midt i papirstrimlerne. Rasha klipper et 
grønt papjulehjerte, som hun dekorerer med ordene »Go 
jul, Go jul, Go jul«. Men derhjemme fejrer hun ikke jul. 
Øjnene lyser op, da hun fortæller, hvordan hendes fami-
lie fejrer eid. 

»Vi pynter vores huse op og får gaver. Så går vi uden-
for og hygger os, så kommer vi hjem og hygger os med 
vores familie og får mad«, forklarer hun, mens Lille Pers 
sang »Til julebal i Nisseland« danner lydkulisse i klassen. 
»Jeg holder ikke jul«, siger hun.

Mangfoldige højtider
Der findes 1.578 bøger om jul i biblioteksbasen, men 
kun 15 om den muslimske højtid eid og slet ikke nogen 
om det persiske nytår nowruz. Manglen på bøger om de 
mangfoldige højtider, som bliver udfoldet i Danmark, har 
fået kultursociolog og forfatter Camilla Kaj Paulsen til 
at skrive bogen »Nour og Nora fejrer Eid«, hvor to børn 
skaber deres egen højtid, eid-mas. 

Bogen er blevet til med input fra elever og lærere på 
Tingbjerg Skole i København – en skole, hvor eleverne 
har etniske rødder i omkring 40 lande. Undervejs i pro-
cessen måtte forfatteren erkende, at bogen ikke kunne 
rumme alle højtider, som fejres i Danmark. Derfor blev 
bogen skåret ned til jul og eid. På et par temadage op til 

eid-masT E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  T U A L A  H J A R N Ø
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T E M A DAG E

»De har virkelig arbejdet godt sammen. De 
har været fælles om det. Det betyder noget, 
at de får lov til at skabe noget«. 

En pige fortæller, at hafla betyder fest på 
arabisk, og at eleverne stemte om, hvilket 
navn traditionen skulle have. Og de fleste 
stemte på hafla. 

»Det har været rigtig sjovt at lave en dag. 
Det er en god dag, fordi man hygger sig, og 
familien kan være med«, siger hun. 

Børnene har lavet plancher, hvor de be-
skriver, hvordan dagen foregår: Hvad man 
spiser, hvad man skal have på, og hvilke danse 
eller lege man skal lave på dagen. På hafla-dag 
er alle trosretninger velkomne. Eleverne har 
skabt en bølgedans, som alle kan deltage i. De 
skal stå op klokken 6, for her får man gratis 
donuts, og resten af fejringen sker i Lalandia, 
hvor programmet blandt andet står på bowling 
og hoppeland. Maden er hotdogs, kage, sha-
warma, pomfritter, popcorn og pizza. En efter 
en kommer grupperne op foran plancherne og 
fortæller om deres bidrag til hafla-dagen. 

Stor viden om hinanden
Lærer Jon David Nielsen er blevet forbløffet 
over, hvor meget eleverne egentlig ved om 
hinandens højtider. 

»Når man på den måde får en forfatter 
på besøg, så dykker man ned i det på en helt 
ny måde. Det har været spændende at høre 
deres refleksioner. Der har ikke været nogen 
fordomme, men der har været en interesse 
for, hvordan andre fejrer højtider, og fokus på 
forskelligheder og ligheder«, siger han. 

Skolen gør en dyd ud af at fejre danske 
juletraditioner, selv om der vistnok kun er én 
elev i klassen, som fejrer jul hjemme. 

»Her er pakkekalender, julemusik, jule-
pynt og julefest. Men vi gør også noget ud af 
at markere de andre højtider, som eleverne 
fejrer«, siger Jon David Nielsen og fortæller, 
hvordan skolen tidligere har markeret eid ved 
at invitere forældrene til at komme med mad 
til en kæmpe fællesspisning. 

I løbet af ugen har lærerne været med til 
at udvikle undervisningsmateriale, som læ-
rere kan bruge, når bogen udkommer. 

»Forløbet har været på elevernes præmis-
ser. Vi er nok kommet frem til, at vi kan være 
meget mere tværfaglige. Vi har haft billedkunst 

»Det er interessant at se 
børnenes interesse, når de 
får lov til at tage ejerskab 
over processen«, siger læ-
rer Jon David Nielsen. 
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Tingbjerg Skoles juleklippedag har Camilla 
Kaj Paulsen været på besøg igen, læst bogen 
højt og hjulpet eleverne i skolens tre 2.-klas-
ser til at skabe deres egne højtider. 

»Bøger er et spejl og et vindue. Et spejl, 
hvor man kan føle sig normal, og et vindue, 
hvor man kan se ind i andres liv, verdener og 
kulturer. 

Det er helt tydeligt, at når bogen bliver 
læst op, så kan nogle af børnene godt lide, 
at der et sted bliver læst højt fra koranen. 
Bogen skaber mulighed for, at der bliver talt 
om, at der bliver spist meget forskelligt, når 
man fejrer eid, alt efter om man stammer fra 
Somalia, Tyrkiet eller Syrien«, siger Camilla 
Kaj Paulsen.

Hun mener, at der er et litterært hul i sko-
len: »Jul er nærmest den eneste højtid, der 
eksisterer i danske børnebøger. Jeg håber, at 
elever får en stolthed over egne traditioner og 
en forståelse for andres«. 

Litteratur, som rammer flere
Glæden ved at vise og dele sin egen højtid 
med andre genkender lærer Julie Chrøis. Hun 
er lærer i den klasse, som vil fejre hafla. Hun 
er rigtig glad for at kunne introducere børne-
litteratur, som børnene kan se sig selv i: 

»Børnene bliver så begejstrede, når de 
møder noget, som de kender fra deres hjem. 
Når koranen bliver nævnt og de danse, som 
de kender«, siger hun og fortæller, at det har 
givet god mening, at børnene selv har taget 
teten på udviklingen af deres egen højtid. 

Sagen kort
Bogen »Nour og Nora holder Eid« af Camilla 
Kaj Paulsen har været udgangspunkt for te-
madage på Tingbjerg Skole i København. 
Eleverne i skolens 2.-klasser har fået bogen 
læst højt og arbejdet med at skabe deres helt 
egen højtid med inspiration fra deres forskel-
lige kulturelle og religiøse baggrund. 
Hver klasse har stemt om, hvilken højtid de 
skulle have. En klasse har valgt børnenes 
fest, en anden har valgt børnenes tradition, 
mens den tredje har valgt at fejre hafla – 
som betyder fest på arabisk. 
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2. klasses juleklippe-
energi er højrøstet og 
energisk. Forfatter 
Camilla Kaj Paulsen 
har fået stor respekt 
for lærerne i proces-
sen: »De er gode til at 
se alle børn og til at 
anerkende dem«.

Styr på chokoladen?
Et undervisningsforløb til natur/teknologi og 
madkundskab om chokoladeproduktion  
og kvalitet, forbrug, innovation,  
æstetik og bæredygtighed.

Se mere på www.tomsgroup.com/oplev-toms/oplevelseskasse  
og bestil vores nye oplevelseskasse SCAN ME

indover, men vi kunne også have haft mad-
kundskab med. Denne gang har de præsente-
ret deres tanker som collager. Men næste gang 
er vi 28 skridt længere, så der kan vi i højere 
grad lave maden, tøjet og pynten«, siger han. 

I hafla-klassen er der højlydt jubel. Næsten 
hele klassen har igen danset bølgedansen, 
som bliver afsluttet i en cirkel, mens alle rå-
ber, så højt de kan: »Glædelig hafla-dag«. 

På gangen er et par lærere ved at indfange 
verdens længste guirlande. Med favnen fuld 
af papirringe guides de lidt skuffede elever 
tilbage mod klassen. Juleguirlanden var nået 
hele vejen til skolens kontor.

»Der er grænser for, hvor meget 2. klasses 
juleenergi kan fylde foran kontoret«, griner 
Jon David Nielsen. 
mbt@folkeskolen.dk
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På en skole med 
1.000 elever og 

100 medarbejdere 
sker der i snit 23 
afvigelser fra det 
planlagte skema 

om dagen. 
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 L Æ R E R E  O G  S K O L E L E D E R E :

LÆRERNE  
UNDERVISER  
FOR MEGET

T E K S T :  K A R E N  R A V N  O G  M A R I A  B E C H E R  T R I E R 

I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L

Lærere og skoleledere mener, at undervisningens kvalitet lider 
 under, at lærerne har mange undervisningstimer og for lidt tid til at for
berede dem. Det viser Lærerkommissionens folkeskoleundersøgelse. 

84 procent af lærerne ople-
vede at have for lidt tid til 
at forberede deres under-
visning sidste år, viser en 

stor undersøgelse, som danner grundlag 
for Lærerkommissionens rapport. Næsten 
halvdelen af skolelederne mener ligeledes, at 
lærerne havde så mange undervisningstimer, 
at det var en udfordring at sikre god under-
visningskvalitet. 

»Mange lærere udtrykker bekymring for, at 
forberedelsestiden risikerer at blive presset af 
de mange øvrige opgaver, det vil sige, at det 
bliver en opgave, som lærerne 
ser sig nødsaget til at nedpriori-
tere på en uhensigtsmæssig vis, 
hvilket kan gå ud over undervis-
ningens kvalitet«, står der i Læ-
rerkommissionens rapport.  

Kommissionens folkeskoleun-
dersøgelse viser, at det er tiden 
til den individuelle forberedelse, 
som lærerne oftest ofrer, når 
der opstår elevkonflikter eller vikaropgaver. 
Mange lærere er bekymrede for, at det går 
ud over kvaliteten af deres undervisning – og 
nogle lader det i stedet gå ud over deres fri-

tid, fremgår det af nogle af de mobildagbøger, 
som 15 lærere og 15 skoleledere i undersøgel-
sen er blevet bedt om at føre. En lærer skriver 
i sin dagbog: 

»Eftersom min forberedelsestid fra 
13.10-15.00 blev brugt på elevsager, må jeg 
desværre arbejde mere – altså arbejde lidt i 
weekenden for at være klar til undervisning 
mandag og tirsdag«.

Differentieret undervisningstid
Det samme antal undervisningstimer til alle 
er ikke løsningen, lyder det fra Lærerkommis-

sionen. Hvis man gav alle lærere 
på en skole samme undervis-
ningstimer, ville nogle lærere 
skulle løbe meget hurtigt, mens 
andre ville få en mere overkom-
melig opgave: 

»Det er nemlig ikke alene 
antallet af undervisningstimer, 
der har betydning for lærernes 
oplevelse af sammenhæng mel-

lem opgaver og tid. Dels går lærerens tid i 
væsentligt omfang til at løse øvrige opgaver, 
dels er der forskel på undervisningsopgaven 
i forskellige fag og klasser«, står der i rappor-

S A G E N  K O R T
Lærerkommissionen er 
nedsat af KL og Lærernes 
Centralorganisation (LC) 
som en del af den aftale, 
der blev indgået ved over-
enskomstforhandlingerne 
i 2018. Kommissionen 
fik til opgave at afdække 
»udfordringer og mulighe-
der med arbejdstidsreg-
lerne«. 

Formand for kommissio-
nen Per B. Christensen 
afsluttede  undersøgelsen 
i mandags, hvor han frem-
lagde kommissionens an-
befalinger og forslag. 
Kommissionen har ind-
samlet viden fra forsk-
ning, egne undersøgelser, 
skolebesøg og dialog med 
en bred kreds af  aktører 
på skoleområdet. 

Kommissionens medlemmer: 

Per B. Christensen
FORMAND

David Møller
LÆRER

Lars Søltoft Buur Holmboe
LÆRER

Ulla Riisbjerg Thomsen
CHEF FOR UDDANNELSE OG LÆRING, VEJLE KOMMUNE

Flemming Skaarup
SKOLECHEF, HORSENS KOMMUNE

Lotte Bøgh Andersen
PROFESSOR

Andreas Rasch-Christensen
FORSKNINGSCHEF

Lars Hjortnæs
HØJESTERETSDOMMER
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1. Akutte konflikter/trivselssager
Mobning, mistrivsel

2. Akutte kollegiale sager
Vikardækning, sparring

3. Bundne opgaver
Ledelsesmøder, teammøder, projekter, kurser,  
gårdvagter, forældrekommunikation, administration

4. Undervisningsforberedelse
Individuel forberedelse til og efterbehandling af undervisning

Prioritering af opgaver i uforudsete situationer

Kilde: Lærerkommissionens rapport, 2019.

På 15 procent af 
skolerne foregik 

al lærerarbejdet i 
skoleåret 2018/19 
som udgangspunkt 

på skolen.
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ten, der også fremhæver, at lære-
rens erfaring og arbejdsform kan 
påvirke oplevelsen af sammen-
hæng mellem opgaver og tid. 

Det er især lærere, som un-
derviser i udskolingen, lærere, 
som har mange klasser og fag, 
og lærere, der har særligt krævende opgaver, 
som eksempelvis klasselæreren, der oplever 
dårlig sammenhæng mellem tid og opgaver. 
Til gengæld viser undersøgelsen, at gode ram-
mer om opgaverne styrker oplevelsen af sam-
menhæng mellem tid og opgaver. En ledelse, 
der prioriterer tydeligt, et godt teamsamar-
bejde med fælles forberedelse og fleksible 
skemaer med skemalagt forberedelse er nogle 
af de elementer, der har stor betydning. 

Savner samfundets anerkendelse
Kommissionens formand, Per B. Christensen, 
har besøgt 27 skoler i 23 kommuner rundtom 
i landet. Mange lærere har på besøgene givet 
udtryk for, at de savner anerkendelse – ikke af 
deres egen indsats, men af lærerprofessionen 
som sådan. Kommissionens folkeskoleun-
dersøgelse viser, at de fleste lærere oplever 
relativt høj anerkendelse fra skolens ledelse 
(77 procent), fra kolleger (89 procent) og fra 
forældre (80 procent). Til gengæld er der kun 
19 procent af lærerne, der føler sig anerkendt 
af samfundet. Kommissionen har svært ved at 
pege entydigt på, hvorfor lærerne oplever så 
lav anerkendelse fra samfundet. 

»Nogle lærere henviser til lockouten fra 
2013 som vigtig kilde til oplevelsen af mang-
lende anerkendelse«, står der i rapporten. 
Lærerne oplevede lockouten og regerings-
indgrebet som en »mistænkeliggørelse af 
lærerprofessionen«. Kommissionen gør dog 
opmærksom på, at den manglende anerken-
delse ikke er et særligt dansk fænomen.

Lokalaftaler gør en forskel
Kommissionen har undersøgt de lokale 
arbejdstidsaftaler, som gjaldt i skoleåret 
2018/19. En overordnet konklusion er, at der 
er en sammenhæng mellem det at have en 
lokalaftale og lærernes oplevelse af et godt 
arbejdsmiljø. Ligeledes viser folkeskoleunder-
søgelsen, at der er en positiv sammenhæng 
mellem det at have en lokal arbejdstidsaftale 
og elevernes afgangskarakterer. Til gengæld 
sikrer en lokalaftale ikke, at lærerne ople-
ver sammenhæng mellem tid og opgaver. 
Undersøgelsen kan heller ikke påvise, at loft 
over undervisningstiden, regler om sikring af 
forberedelsestid eller regler for lærernes mu-

Samfundet

Lærernes oplevelse af anerkendelse
»Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg oplever at blive anerkendt af samfundet/
ledelsen på min skole/mine lærerkollegaer på min skole/forældrene til mine elever«

Ledelsen på min skole

Mine lærerkollegaer på min skole

Forældrene til mine elever

n Helt enig n Delvis enig n Hverken enig eller uenig n Delvis uenig n Helt uenig n Ved ikke

1 %

45 %

37 %

50 %

18 %

32 %

43 %

39 %

17 %

12 %

12 %

8 %

40 %

6 %

3 % 2 %

2 %

23 %

2 %

lighed for at arbejde hjemme har 
betydning i forhold til undervis-
ningskvalitet eller arbejdsmiljø. 
Materialet fra Lærerkommissio-
nen viser også, at arbejdsmiljøet 
bliver bedre, jo flere elementer 
en arbejdstidsaftale regulerer. 

Kommissionen peger på tre mulige forkla-
ringer på lokalaftalernes positive værdi. 
– De kan have en vigtig signalværdi. 
– De kan afspejle, at der er et godt samar-

bejde lokalt.
– De kan være udtryk for, at lokalt aftalte 

regler skaber et godt samarbejde og ar-

bejdsmiljø ved at håndtere de arbejdstids-
mæssige udfordringer. 

»Signalværdien er igen og igen blevet fremhæ-
vet af både lærere, skoleledere, skolechefer, 
kredsformænd og lokalpolitikere«, står der i 
rapporten. Mange fremhæver, at lokalaftaler er 
med til, at dagligdagens problemer løses på en 
smidigere måde, som gavner arbejdsmiljøet på 
skolerne. Undersøgelsen viser også, at lærerne 
har større tillid til deres skoleleder i kommu-
ner, hvor der er indgået en lokalaftale. 
kra@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk
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» DET ER IKKE KOMMISSIONEN, 
DER SKAL INDGÅ EN NY  
AFTALE. DET ER PARTERNE«

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R 

I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L

Gem ultimative arbejdstidskrav væk, og 
fokuser i stedet på at samarbejde om at 
løse folkeskolens udfordringer. Sådan 
lyder opfordringen fra DLF-formand An-
ders Bondo Christensen efter Lærerkom-
missionens arbejdstidsrapport, som blev 

offentliggjort i mandags.
Han roser analysedelen af rapporten, som belyser fol-

keskolens udfordringer, men han vil ikke forholde sig kon-
kret til de anbefalinger, som kommissionen giver parterne 
forud for de periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid, 
som KL og lærernes forhandlere har aftalt at tage fat på 
til marts. Anbefalinger, som blandt andet går på, at der 
ikke sættes tid på opgaverne, men i stedet skal der være 
et krav om rimelige opgavemængder, og at der oprettes et 
rejsehold, der kan tilkaldes, hvis læreren oplever at blive 
tildelt en urimelig opgaveoversigt.

»Det er ikke kommissionen, der skal indgå en ny aftale. 
Det er parterne. Som jeg forstår det, vil hverken vi eller 
KL gå i gang med at forholde os til de konkrete anbefalin-
ger. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis vi nu låser os 
fast på, hvad der er de rigtige anbefalinger. Kommissionen 
peger på nogle klare udfordringer, som skal løses. Dem 
skal vi prøve at løse i fællesskab«, siger Anders Bondo.

Fokus på forberedelsen
Han mener, at mange lærere vil genkende de udfordrin-
ger, som rapporten beskriver. 

»Eksempelvis er der stort fokus på forberedelsestiden. 
Det skal ikke være den enkelte lærer, der skal forsvare sin 
forberedelsestid i forhold til de opgaver, der kommer væl-
tende ned i dagligdagen og i løbet af året. Selve analysen 
er i det hele taget vældig god, og den giver os og KL et 
fælles afsæt til en konstruktiv forhandling«, siger han og 

Lærerkommissionen opfordrer kommunernes og lærernes forhandlere til at finde 
en ny vej. »Jeg håber, vi kan gribe forhandlingerne an på en ny måde«, siger DLFformand 
Anders Bondo Christensen efter at have læst kommissionens anbefalinger. 

A N D E R S  B O N D O  C H R I S T E N S E N :

V E J E N  F R E M
• 5. februar har DLF indkaldt til ekstraordinær kongres, hvor linjen for periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid bliver udstukket. 
• Arbejdstidsforhandlingerne begynder i marts, og der forventes et forholdsvis kort forhandlingsforløb. 
• Hvis parterne i løbet af 2020 ikke bliver enige om en arbejdstidsaftale, går de almindelige overenskomstforhandlinger i gang sidst på året. 
• I april 2021 udløber den nuværende overenskomst.
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peger også på rapportens kon-
klusion om, at lokalaftaler har en 
positiv betydning for samarbejdet 
og lærernes arbejdsmiljø. 

»Man kan vurdere, om det er det gode 
samarbejde, der giver lokalaftalen, eller det 
er lokalaftalen, der giver det gode samar-
bejde, men det har en gensidig effekt, så det 
har en værdi i sig selv«, siger Anders Bondo, 
som udtrykker forståelse for kommissionens 
opfordring til, at parterne finder en tredje vej 
i et samarbejdsspor. 

Lærernes formand synes, at det papir om 
en Ny start, som parterne blev enige om ved 
overenskomstforhandlingerne i 2018, har 
gjort en forskel og er værd at bygge videre på.  

»Det afgørende er, at der er et samarbejde. 
Jeg skal ikke oversælge Ny start, men det har 

jo skabt et langt bedre samarbejde. Det har 
det gjort mellem DLF og KL centralt, det har 
det gjort lokalt i rigtig mange kommuner. 
Rapporten viser, at har man et godt og for-
pligtende samarbejde, så oplever lærerne, at 
de har en bedre dagligdag, og eleverne får en 
bedre skole«. 

En helt ny vej
Lærerformanden er glad for, at rapporten 
beskriver, hvordan det entydigt var KL, der 
fik noget ud af regeringsindgrebet i 2013: »Det 
er et godt afsæt for, at vi simpelthen bliver 
nødt til at tænke i helt nye baner. Vi kan ikke 
bygge på lov 409«.
     Anders Bondo håber, at parterne kan 
bygge videre på Ny start-samarbejdet: »Jeg 
håber, at vi kan gribe forhandlingerne an på 
en ny måde. Jeg tror, vi kan komme videre 

på både skoleniveau og kommuneniveau, 
hvis vi tager udgangspunkt i de tre mål i 
Ny start: den gode undervisning, en styr-
kelse af den professionelle kapital og et 
godt arbejdsmiljø«, siger han og tilføjer: 

»Jeg tror, at den rigtige vej er, at vi 
prøver at tænke højt i fællesskab. Altså 
at hverken KL eller vi kommer med ul-
timative krav. Vi har nu fået et billede 
af, hvad udfordringerne er. Så må 
vi give os frihed til at sidde sammen 
og se, hvad vi kan byde ind med, og 
finde en fællesnævner, så vi får løst 
de udfordringer, kommissionen peger 

på«. 
Kommissionen foreslår, at parterne 

indgår en central aftale, som forpligter 
kommuner og lærerkredse til at under-

søge muligheden for at indgå eller forny en 
lokalaftale. Men er det overhovedet muligt 

at forpligte KL og få et retskrav på et forplig-
tende samarbejde?

»Man må kunne formulere et krav om 
samarbejde, så vi kan støtte ret på det. For 
mig er det helt afgørende, at den værdi, der 
er i den centrale aftale, som jeg forhåbentlig 
skal skrive under på i foråret, modsvarer den 
værdi, som alle andre kommunalt ansatte har. 
Og der skal vi måske tænke i helt andre ele-
menter, end andre har. Men oplever lærerne 
ikke, at aftalen modsvarer den værdi, andre 
har, så stemmer de ikke for aftalen«. 
mbt@folkeskolen.dk
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A N B E F A L I N G E R :

ALLE LÆRERE SKAL 
HAVE RETSKRAV 
PÅ EN »RIMELIG« 
 FORBEREDELSESTID
T E K S T :  K A R E N  R A V N  O G  M A R I A  B E C H E R  T R I E R 

F O T O :  T H O M A S  A R N B O

Lærerkommissionen foreslår en central arbejdstidsaftale som supplement til de 
lokale. Uden timetal, men med et krav om rimelige opgavemængder, og et rejsehold, 
der kan tilkaldes, hvis læreren oplever at blive tildelt en urimelig opgaveoversigt.

Der står ingen timetal for hverken un-
dervisningstid eller forberedelsestid i 
de anbefalinger til retninger for en ny 
arbejdstidsaftale, som Lærerkommissio-
nen netop har fremlagt. Kommissionen 
lægger op til, at lærerarbejdstiden også i 

fremtiden først og fremmest skal forhandles lokalt. 
Til gengæld foreslår kommissionen en central aftale 

med hovedregler for, hvordan lærernes arbejdstid skal til-
rettelægges. Aftalen skal blandt andet rumme en pligt til, 
at alle kommuner og kredse »undersøger muligheden« for 
at indgå en lokalaftale eller forny den eksisterende. Den 
centrale aftale skal også rumme et krav for den enkelte 
lærer om en »rimelig« opgavefordeling og et »rimeligt« 
forhold mellem forberedelse og undervisningsforpligtelse. 
Hvis en lærer får en opgaveoversigt i hånden, som han 
eller hun oplever som urimelig, og man har forsøgt sig 
med en lokal dialog, så skal der være et opgaveoversigts-
rejsehold, man kan tilkalde.

Stærkere beskyttelse af lærerne
Kommissionen, som blandt andet tæller næstformand i 
Arbejdsretten, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, skriver i 
rapporten, at en sådan »rimelighedsregel« »utvivlsomt« vil 

give lærerne en stærkere juridisk beskyttelse af den fælles 
og individuelle forberedelsestid, end de har i dag. Det vil 
have karakter af en såkaldt retlig standard med tilstræk-
kelig fasthed til, at man vil kunne gå videre i det fagretlige 
system, hvis en eller flere lærere oplever ikke at have et 
rimeligt forhold mellem sine undervisningsopgaver og 
tiden til at forberede dem.

»I den praktiske hverdag vil reglen dog forhåbentlig 
have sin største virkning ved at ’tvinge’ skolelederne til at 
tænke grundigt over, om deres begrundelser for priorite-
ringer og opgavetildelinger nu også er holdbare og til at 
forstå«, fremhæver kommissionen i sin rapport.

De lærere, kommissionen har mødt på sine besøg 
rundtom i Danmark, har givet udtryk for, at de ville føle 
sig bedre sikret, hvis der var timetal på de enkelte op-
gaver – både i forhold til at overbevise sig selv om, at de 
har brugt tid nok på en given opgave, og som redskab til 
at sige fra over for ekstra opgaver. Men her har kommis-
sionen lyttet til skoleledernes modargument om, at de 
har brug for at kunne skrue op og ned for opgaver, hvis 
forholdene ændrer sig.

»Mange skoleledere giver desuden udtryk for, at tid på 
de enkelte opgaver vil flytte dialogens fokus fra indholdet 
og kvaliteten af det arbejde, læreren skal levere, til en 
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mindre frugtbar diskussion om minutter«, hedder det i 
kommissionens rapport.

Hvis kommunernes og lærernes forhandlere følger 
kommissionens anbefalinger, vil lærerne fremover kunne 
gå til ledelse, tillidsrepræsentant, et nyt rejsehold udpeget 
af de centrale overenskomstparter og i sidste ende Ar-
bejdsretten og kræve en mere rimelig opgavefordeling. 

Fraråder fastlagte tidspuljer
Kommissionen fraråder en model som i tidligere lærerar-
bejdstidsaftaler, hvor der er fastlagt nogle tidspuljer, som 
man så kan vælge at fravige i en lokal aftale. Det ville be-
tyde, at man vendte tilbage til situationen før lov 409 »og 
dermed ikke fandt en ny vej, men blot genoplivede andre 
gamle uoverensstemmelser mellem de centrale parter end 
de nuværende«, står der i rapporten.

I anbefalingerne til en central arbejdstidsaftale for-
holder kommissionen sig også til, hvornår lærerne skal 

være til stede på skolen. De bruger udtrykket »fleksibel 
tilstedeværelse« og forklarer, at skolelederen efter dialog 
med sine medarbejdere skal overveje, i hvilket omfang det 
er en fordel for skolens drift, at lærerne sidder med deres 
individuelle forberedelse på skolen. Hvis man vurderer, at 
det er der god ræson i, så skal der også være plads og ro 
til arbejdet på skolen. Ligesom der skal være gode facilite-
ter, hvis en eller flere lærere selv vælger at forberede sig 
på skolen. 

Teamsamarbejde, fælles forberedelse og efteruddan-
nelse skal efter kommissionens mening anerkendes i en 
central arbejdstidsaftale som lærerens ret og pligt på linje 
med selve undervisningen. Og teammøderne med kolle-
gerne skal simpelthen på skemaet, mener kommissionen. 
Den foreslår endda, at man lokalt kan aftale et lønelement 
som kompensation, hvis lærere får ændret skema meget 
sent. 
kra@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

Ledelsen i KL var mødt talstærkt 
op på Gungehusskolen i Hvidovre, 
da formand for Lærerkommissio-
nen Per B. Christensen mandag 
eftermiddag fremlagde rapporten 
om lærernes arbejdstid. Formand 
for KL Jacob Bundsgaard un-
derstregede på pressemødet, at 
formand for KL’s Løn- og Perso-

naleudvalg Michael Ziegler bliver 
KL’s topforhandler ved arbejds-
tidsforhandlingerne, der begynder 
1. marts. Men Bundsgaard un-
derstregede, at han personligt vil 
følge forhandlingerne tæt: »Ud fra 
det overordnede blik på anbefalin-
gerne er der noget, som vi synes 
er rigtig spændende, og som vi 

kan se os i, men der er også nogle 
ting, som vi ved, der kommer til at 
kræve noget diskussion«.
  Formand for Lærerkommissio-
nen Per B. Christensen præsen-
terede en række punkter, som for-
handlerne af en arbejdstidsaftale 
bør forholde sig til, og opfordrede 
parterne til at samarbejde og tage 

udgangspunkt i kommissionens 
anbefalinger: »Det har ikke været 
vores hensigt at komme med en 
helt ny fiks og færdig arbejds-
tidsaftale. Men det er råd, der er 
sødt ment. Det er råd, der er så 
tilpas præcise, fordi KL’s og LC’s 
’muligheder’ for at formulere de 
samme ting har været en lille 

smule fraværende«, sagde Per B. 
Christensen.
  DLF-formand Anders Bondo 
Christensen understregede ved 
rapportens fremlæggelse, at sam-
arbejdssporet er spændende, men 
at det også bliver en udfordring at 
skulle aftalebasere samarbejdet.
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L Æ R E R KO M M I S S I O N E N

FORSLAG TIL NY ARBEJDSTIDSAFTALE
Præambel til en ny arbejdstids-
aftale. Kommissionen foreslår, at 
der knyttes en præambel til en cen-
tral arbejdstidsaftale. I præamblen 
angives aftalens baggrund, hoved-
mål og retning.

Inddragelse af tillidsrepræ-
sentanten og synliggørelse af 
principper for opgavefordeling. 
Kommissionen foreslår, at det fast-
sættes, at ledelsen og tillidsrepræ-
sentanten forud for normperioden 
drøfter de principper, som skal dan-
ne baggrund for opgavefordelingen 
og rammerne for skemalægningen. 
Lærerne på skolen skal herefter 
gøres bekendt med disse principper.

Pligt til at undersøge mulighe-
den for at indgå eller forny en 
lokalaftale. Kommissionen fore-
slår, at det fastsættes i en central 
arbejdstidsaftale, at de lokale 
parter i kommuner, hvor der ikke er 
indgået en lokalaftale om lærernes 

arbejdstid, har pligt til at undersøge 
mulighederne for at indgå en sådan 
aftale. Hvis en lokalaftale er i kraft, 
skal de lokale parter undersøge 
mulighederne for at forny aftalen – 
herunder eventuelt ændre den – før 
aftalens gyldighedsperiode udløber. 

Fleksibel tilstedeværelse og krav 
til faciliteter. Kommissionen fore-
slår, at det fastsættes, at lærerne 
i arbejdstiden skal være på skolen, 
hvis det fremgår af opgaveoversig-
ten eller i øvrigt konkret er bestemt 
af ledelsen. Inden for disse ram-
mer kan den enkelte lærer således 
individuelt tilrettelægge, hvor og 
hvornår opgaverne håndteres. Det 
fastsættes endvidere, at individuel 
forberedelse på skolen indebærer, 
at der skal være hensigtsmæssige 
faciliteter hertil.

Teamsamarbejde og efterud-
dannelse som en del af kerne-
opgaven. Kommissionen foreslår, 

at løbende fælles udvikling af un-
dervisningen og efteruddannelse 
anerkendes i en central arbejds-
tidsaftale som en væsentlig del af 
lærergerningen, som lærerne har ret 
og pligt til at deltage i på linje med 
selve undervisningen. Lærersamar-
bejde om forberedelse og udvikling 
af undervisningen skal skema- eller 
kalenderlægges. 

Rimelig opgavefordeling og et 
rimeligt forhold mellem under-
visning og forberedelse. Kommis-
sionen foreslår, at det fastsættes, 
at opgaveoversigten skal indeholde 
en rimelig samlet opgavetildeling, 
og at der skal være et rimeligt for-
hold mellem forberedelse og under-
visningsforpligtelse.

Procedure, hvis opgaveoversig-
ten ikke holder. Kommissionen 
foreslår, at det fastsættes i en cen-
tral arbejdstidsaftale, at der på hver 
skole skal fastlægges bindende 

regler om en fremgangsmåde for 
tilfælde, hvor en lærer i løbet af 
normperioden finder, at en eller flere 
arbejdsopgaver væsentligt oversti-
ger det forventede omfang.

Vejledende organ om opgave-
oversigter (»rejsehold«). Kom-
missionen foreslår, at der i overens-
komsten fastsættes regler om et 
eksternt vejledende organ om opga-
veoversigter. Hvis en lærer finder sin 
opgaveoversigt urimeligt byrdefuld, 
og uenigheden herom ikke har kun-
net løses hverken ved dialog med 
skolens ledelse – herunder ved den 
procedure for håndtering af æn-
dringer i årets løb, som er skitseret 
i ovenstående forslag – eller ved at 
inddrage kommune og lærerkreds, 
kan ledelsen indhente en vejledende 
udtalelse fra et eksternt organ. 
Dette organ sammensættes med 
repræsentanter udpeget af de cen-
trale overenskomstparter. Ledelsen 
skal indhente en sådan udtalelse, 
hvis læreren anmoder om det med 
tillidsrepræsentantens tilslutning. 
Organet vil kunne fungerer som en 
slags »rejsehold«, og det skal afgive 
en årsberetning. I øvrigt fastsætter 
organet selv nærmere procedure-
mæssige regler for sin virksomhed. 
Der fastsættes en forsøgsperiode 
på tre år, hvorefter de centrale par-
ter skal vurdere, om ordningen fun-
gerer godt og skal videreføres. 

G E N E R E L L E  A N B E F A L I N G E R
E N  S T Y R K E T  L Æ R E R P R O F E S S I O N 
• Styrk lærernes kompetencer og dømmekraft.
• Skab flere karriereveje for lærere.
• Let starten for nyuddannede lærere.
• Styrk samarbejdet på skolerne.

Pejlemærker for lærerprofessionens udvikling: en ambitiøs læreruddannelse, mere systematisk 
modtagelse af nyuddannede, tydeligere karriereveje og udviklingsspor for lærerne, fælles 
principper for kompetenceudvikling, en ny kompetencefond for efter- og videreuddannelse.

G E N E R E L L E  A N B E F A L I N G E R
E N  T Y D E L I G  L O K A L  S K O L E L E D E L S E  
• Sætte god skoleledelse på dagsordenen.
• Kommunen skal give lederne et passende ledelsesrum og mulighed for at udvikle deres ledelse.
• Videndeling om god tilrettelæggelse af arbejde og arbejdstid.
• En fælles strategi for udvikling af god skoleledelse.

Kilde: Lærerkommissionens rapport, 2019.

Alle anbefalingerne i deres  
fulde længde kan læses på  
folkeskolen.dk/arbejdstid
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Får du nyt fra 
folkeskolen.dk 
på SkoleKom?

Husk at skifte din 
mailadresse

SkoleKom lukker til nytår. 
Derfor sender vi dig en 

mail og forklarer, præcis 
hvordan du skifter til en 
ny mailadresse, så ikke 

du går glip af nyheder fra 
folkeskolen.dk, nyt fra de 

faglige netværk eller tip om 
ledige job fra lærerjob.dk.

Kig i din 

mailboks  

nu!@

E000619-0033 FS2219_Annonce_SkoleKom.indd   2 16/12/2019   09.07E000619-0033 p12-19_FS2219_Laererkommissionen.indd   18 16/12/2019   17.33



Får du nyt fra 
folkeskolen.dk 
på SkoleKom?

Husk at skifte din 
mailadresse

SkoleKom lukker til nytår. 
Derfor sender vi dig en 

mail og forklarer, præcis 
hvordan du skifter til en 
ny mailadresse, så ikke 

du går glip af nyheder fra 
folkeskolen.dk, nyt fra de 

faglige netværk eller tip om 
ledige job fra lærerjob.dk.

Kig i din 

mailboks  

nu!@

E000619-0033 FS2219_Annonce_SkoleKom.indd   2 16/12/2019   09.07E000619-0033 p12-19_FS2219_Laererkommissionen.indd   19 16/12/2019   17.33



K L I P  F R A  N E T T E T

11. december 2019 | kl. 06.00

Evaluering: Co-teaching styrker inkluderende fællesskaber
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Det kan tælles på få fingre, hvor mange gange 
tidligere børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini offentligt har talt om folke-
skolereformen, siden hun i 2015 forlod posten 
som minister for skolen. Men det skete her på 
konferencen »Folkeskolen fem år efter refor-
men«, der blev afholdt i Kolding arrangeret af 
professionshøjskolerne Via og UCL. 

Ifølge Christine Antorini var det aldrig 
planen, at den understøttende undervisning 

skulle være et selvstændigt fag: »Det var 
tænkt til, at man meget mere fleksibelt kun-
ne arbejde med at tilrettelægge dagen«.

Reformen har ikke fået ro 
I løbet af sit oplæg kommenterede den tid-
ligere minister også på den politiske debat, 
der fulgte i kølvandet på folkeskolereformen.

»Hvis jeg skal sige noget, så var det en 
kæmpe styrke, at der var et bredt forlig bag 

reformen. Kun Enhedslisten og Liberal Al-
liance var ikke med. Det gør, at jeg tror, at 
mange elementer vil bestå uantastet. Men 
der har også været en kæmpestor politisk 
diskussion, som har gjort, at skolen ikke har 
fået den fornødne ro, og at det har været 
svært at vide, om man kunne regne med, om 
tingene blev lavet om, og om der skulle laves 
forsøg«, sagde Christine Antorini. 
bje@folkeskolen.dk

Ophavskvinden til folkeskolereformen, tidligere minister 
 Christine Antorini, ærgrer sig over, at den understøttende undervis-
ning ikke fungerer godt nok – og det skulle aldrig have været et fag.  

Hvis co-teaching skal fungere, skal sam-
arbejdet rammesættes, tilrettelægges 
og  organiseres fælles i praksis. Så virker 
det klart bedst, viser rapporten »Special-
pædagogisk kompetence i almenundervis-
ningen – Flerfagligt samarbejde mellem 

lærere og vejledere« fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut.

I rapporten er læreres, lederes og vejle-
deres erfaringer med flerfagligt samarbejde 
indsamlet og kommenteret. 71 procent af 
lærerne i undersøgelsen har svaret, at vejled-

ningsforløbet i høj grad eller i nogen grad har 
bidraget til at udvikle deres pædagogiske og 
didaktiske praksis i klasseværelset. Når det 
gælder samarbejdsforløb, svarer 79 procent 
af lærerne, at det i høj grad eller i nogen grad 
har udviklet deres praksis.

Antorini om reformen  
fem år efter

Foto: Henning Bagger/Scanpix

12. december 2019 | kl. 12.27

E000619-0033 p20-23_FS2219_Folkeskolen_netklip.indd   20 16/12/2019   11.36



I mere end et år har Danmarks Lærerforening kørt en 
blokade mod Sputnik. Stridens kerne er, at Sputnik ikke 
har en overenskomst med DLF, selv om institutionen 
driver skole som en del af sit specialpædagogiske dag-
behandlingstilbud. »I bund og grund handler det om 
social dumping«, sagde formand for Ishøj Lærerkreds 
Kris Kolbjørn Nielsen under en demonstration.
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2. december 2019 | kl. 10.23

Lærer kendt skyldig 
i voldtægter af elev: 
seks års fængsel

En 32-årig lærer blev af et 
enigt nævningeting ved Retten 
i Næstved kendt skyldig i flere 
tilfælde af voldtægt mod en 
mindreårig elev.

Manden blev idømt seks års 
fængsel og frakendelse af ret-
ten til erhvervsmæssigt eller 
i forbindelse med fritidsakti-
viteter at beskæftige sig med 
børn og unge under 18 år indtil 
videre. 
Derudover blev manden fundet 
skyldig i at have krænket to an-
dre elevers blufærdighed, mens 
han blev frifundet i forhold til en 
fjerde elev. 

Prøv selv-Pisa: Kan man give 
aspirin til en skadet høne?

Foto: Andreas Brøns Riise

9. december 2019 | kl. 06.14

Eksplosiv vækst:  
Flere nybagte studenter  
underviser i skolen

Det er blevet mere almindeligt, at kol-
legaen på lærerværelset ikke har en læ-
reruddannelse. Det viser en analyse fra 
Danmarks Lærerforening.

I 2012 var der omkring 43.500 
uddannede lærere ansat i folkeskolen. 
I 2017 var det tal faldet til omkring 
41.500. Og gennem det seneste år er 
antallet faldet med yderligere 1.200 
lærere. 

I samme periode er antallet af per-
soner, der står i klasselokalerne uden 
en læreruddannelse, steget. Her er det 
især antallet af unge studenter, også 
kaldet 4.g’ere, der er røget i vejret. Mel-
lem 2012 og 2017 blev der ansat om-
kring 2.000 flere 4.g’ere i folkeskolen. 

FIK DU  
LÆST: 

VALG AF KONGRESDELEGEREDE
FRAKTION 2 OG LANDSKREDSEN (KREDS 181)

I henhold til vedtægternes § 17 udskrives hermed 
valg af kongresdelegerede til Danmarks Lærer-
forenings kongres for perioden 1. april 2 020 – 31. 
marts 2022. 

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere) kan vælge 10 
kongresdelegerede. Landskredsen (kreds 181) kan 
vælge 2 kongresdelegerede.

Valget i Landskredsen omfatter udelukkende med-
lemmer i fraktion 1 og de medlemmer af Landskred-
sens fraktion 3, der ikke samtidig er medlemmer af 
Skolelederforeningen. 

Læs mere om valgene på foreningens hjemmeside 
https://tinyurl.com/rwl9cd4. Det er også via hjem-

mesiden, at du opstiller som kandidat og indsender 
suppleant- og stillerlister. 
Frist for opstilling af kandidatur med suppleanter og 
stillere er mandag den 10. februar 2020 kl. 16.00.

Kommer der mere end 10 kandidatforslag fra fraktion 
2 eller mere end 2 kandidatforslag fra Landskred-
sen, foretages der afstemning blandt de indkomne, 
gyldige kandidatforslag. Kommer der 10 eller færre 
gyldige kandidatforslag fra fraktion 2 eller 2 eller 
færre gyldige kandidatforslag fra Landskredsen, er 
de foreslåede kandidater inden for den pågældende 
fraktion/Landskreds valgt uden afstemning.

Anders Bondo Christensen
formand
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Finansloven tilfører penge til folkeskolen i 
to portioner. Under overskriften »Flere læ-
rere i folkeskolen« tilfører partierne penge til 
et såkaldt »generelt løft«, og pengene kan 
blandt andet bruges til at ansætte flere læ-
rere. Aftalen indeholder også en fortsættelse 
af den aftale, der med 193,2 millioner kroner 
om året specifikt skal løfte den understøt-
tende undervisning. 

Beløbet til et generelt løft vil næste år 
løbe op i 275 millioner kroner, i 2021 vil be-
løbet være 400 millioner, i 2022 550 mil-
lioner, og i 2023 vil beløbet løbe op i 807 
millioner kroner. 

Den understøttende undervisning styrkes 
årligt med 193,2 millioner kroner fra næste 
år frem til 2023. Her er der tale om en vi-
dereførelse af den tidligere aftalte støtte til 
kvalitetsløft af den understøttende undervis-
ning, som blev påbegyndt under tidligere un-
dervisningsminister Merete Riisager (Liberal 
Alliance). 

Det vil sige, at det samlede beløb til fol-
keskolen i 2023 når op på en ekstra milliard 
kroner. Dermed indeholder aftalen ét år med 
en ekstra milliard til folkeskolen. Støttepar-
tierne gik til valg på, at skolen allerede fra 
2021 skulle tilføres en årlig milliard. 

Der bliver ikke noget krav om, at pengene 
skal være bundet op på, at Danmarks Lærer-
forening og KL lykkes med at blive enige om 
en arbejdstidsaftale i det nye år.

Det var ellers et krav, som støttepartierne 
tog med ind til forhandlingerne. Til gengæld 
gentager aftalepartierne deres støtte til »Ny 
start«-samarbejdet mellem Lærerforeningen 
og KL, som regeringen og støttepartier al-
lerede blev enige om med forståelsespapiret 
fra den 26. juni.  
bje@folkeskolen.dk

Finanslov sender 
penge til folkeskolen

3. december 2019 | kl. 16.14

Bondo: Finanslov genopretter ikke års nedlæggelse af lærerstillinger
»Et vigtigt signal fra Christiansborg om, at der skal flere lærere til folke-
skolen«. Sådan lyder DLF-formand Anders Bondos reaktion på, at S-
regeringen og støttepartierne i går aftes indgik en finanslovsaftale, som 
afsætter 275 millioner kroner i 2020. Beløbet stiger de følgende år.
I 2020 betyder den økonomiske indsprøjtning til folkeskolen, at kom-
munerne kan ansætte mellem 400 og 500 nye lærere, men det er 
ikke nok, mener lærernes formand: 

»Løftet af folkeskolen, som regeringen lægger op til i finanslovsafta-
len, genopretter ikke mange års reduktion af lærerstillinger i den kom-
munale folkeskole. Men det, at politikerne på finansloven prioriterer 
flere lærere i folkeskolen, er et vigtigt signal fra Christiansborg i for-
hold til den politiske målsætning om, at lærerne skal kunne give alle 
elever en undervisning af høj kvalitet«.
mbt@folkeskolen.dk

2. december 2019 | kl. 21.39
T E M A  F I N A N S L O V

Med finansloven vil regeringen investe-
rer i uddannelse og et »generelt løft« 
af folkeskolen, der blandt andet kan 
bruges til at ansætte flere lærere.

På årets finanslov blev der 
tilført ekstra penge til flere 
lærere og en fortsat styrkelse 
af den understøttende  
undervisning i folkeskolen.

Arkivfoto: Lars Horn
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29. november 2019 | kl. 06.00  

 

Mest læste:
 
•  Nødråb fra københavnske 

lærere

•  Debat: Aula … tvinger mig til 
at bryde notatpligten

•  Lærere er chokerede: Populær 
leder er fratrådt med øjeblik-
kelig virkning

 
Mest kommenterede:
 
•  Debat: Aula … tvinger mig til 

at bryde notatpligten

•  Debat: Jeg vælter rundt i pynt, 
kartonbestillinger og pseudo-
snak

•  Debat: Pædagogikken tilbage 
til undervisningen: Giver det 
overhovedet mening?

It-vejlederne:  
Aulabøvl nødvendigt på vejen 
mod datasikkerhed
Torsdag den 28. november havde mange lærere 
svært ved at komme på Aula. Det har givet an-
ledning til frustrationer på de danske folkeskoler, 
at det kræver tofaktor-login som NemID at bruge 
visse dele af Aula.

Til februar bliver et nyt Uni-login taget i brug, og 
her forudser formand for Danmarks it-vejlederfor-
ening John Klesner endnu større udfordringer: »Det 
er klart, at det medfører en masse bøvl, når eleverne 
pludselig skal til jævnligt at skifte password, og når 
de skal oprette et nyt, hvis de har glemt det, i stedet 
for at læreren har en liste med elevernes kodeord. 
Det er nogle rigtig kedelige bump på vejen«.

Men selv om de nye it-systemer, der skal sikre, 
at skolerne lever op til EU’s nye persondatalovgiv-
ning, giver anledning til en masse bøvl for lærerne, 
så er alternativet værre, mener formanden. 
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5. december 2019 | kl. 14.28

S vil styrke lærerud-
dannelsen inden for de  
nuværende rammer

»Jeg tror, at vi kan gøre det 
klogere end i dag ved at bruge 

rammerne fra 2013 
bedre«. Sådan lød det 

under et arrangement i 
København arrangeret 
af Lærerstuderendes 
Landskreds fra uddan-

nelses- og forsknings-
minister Ane Halsboe-

Jørgensen. Derved er en endelig 
dødsdom til kommissionen, der 
skulle undersøge mulighederne 
for en femårig læreruddannelse, 
kommet nærmere.
Kommissionen blev nedsat af 
daværende minister Tommy 
Ahlers.

12. december 2019 | kl. 08.23

Arbejdsmiljørepræsen-
tanter har fået tid til 
arbejdet

Arbejdsmiljørepræsentanterne 
mener selv, at de gør arbejdsmil-
jøet på skolen bedre, og flere af 
dem – 67 procent – har i dag tid 
til arbejdet sammenlignet med 
2014, hvor kun 54 procent sag-
de, at de havde tiden. Det viser en 
ny undersøgelse fra DLF.
Det halter dog med det fysiske 
arbejdsmiljø. Kun 13 procent 
svarer, at deres arbejdsplads i høj 
grad har en god standard for det 
fysiske arbejdsmiljø. På det psyki-
ske arbejdsmiljøområde vurderer 
de, at det er gået fremad siden 
undersøgelsen i 2014. Her ses en 
markant forbedring i udviklingen 
på skolerne.  

10. december 2019 | kl. 10.29

Stadig forskel på læreres 
og børnehaveklasselede-
res arbejdsvilkår

Historisk har børnehaveklassele-
dere undervist flere timer end 
lærerne, men opgaverne 
bliver mere ens. En ny 
opgørelse viser, at 19 
kommuner i år har 
samme loft for grup-
perne. I 23 kommuner 
er der stadig forskel 
– men den er mindsket 
ifølge DLF. 

Formand for børnehaveklas-
selederne Pia Jessen håber, at ten-
densen vil brede sig: »Det er svært 
at argumentere for, at vi ikke skal 
have det samme undervisningsti-
metal som lærerne. Der er brug for 
tid til forberedelse, så vi får gjort 
børn og forældre skoleklar«.

3. december 2019 | kl. 10.00

Fortalere for nationale 
test trækker sig fra  
konference

To grupper af forskere med hver de-
res syn på de nationale test skulle 
have mødtes i december til en kon-
ference om testenes målesikkerhed. 
Konferencen blev i sidste øjeblik 
aflyst, da den ene fløj af forskerne 
ikke ønsker at deltage, fortæller 
institutleder på Danmarks Insti-
tut for Pædagogik og Uddannelse 
Claus Holm: »Jeg må konstatere, at 
parterne ikke er enige i, at et forsk-
ningsseminar vil være frugtbart på 
nuværende tidspunkt, og derfor må 
vi desværre aflyse konferencen«.
Konferencen skulle have været en 
såkaldt videnskabelig konsensus-
konference, hvor forskerne skulle for-
holde sig til deres uenighed om, hvor 
præcist de nationale test måler.

Foto: iStock
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Ligger lærerjobbet 
i generne? 
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Der er nogle ting, som går i arv. Slægtsgårde og guldure, for eksempel. 
Men kan man også arve lysten til og talentet for lærergerningen? 
Sådan er det i Jeanette Svalbergs udvidede familie af lærere, hvor  
det nærmest tæller som mønsterbrydning at blive pædagog.
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dynasti
Substantiv, intetkøn
Bøjning  -et, -er, -erne
Udtale [dynaˈsdiˀ] 

Oprindelse  
fra græsk dynasteia »magt«, jævnfør dynamis kraft, magt. 
Fyrstehus, slægt af arveberettigede regenter. Anvendes også om 
ikkefyrstelig slægt, der har haft indflydelse i flere generationer; for 
eksempel gruppe af (beslægtede) personer, der gennem lang tid har 
ledet et stort firma, en institution eller lignende.
Kilde: Den Store Danske, Gyldendal.

Ligger lærerjobbet 
i generne? T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G   •  F O T O :  T H O M A S  A R N B O
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år Jeanette Svalberg er sam-
men med sin familie, bliver 
der talt en del om pædagogik, 
om skolereform, om inklu-
sion og om arbejdstidsaftale. 
Jeanette er lærer. Det samme 
er hendes mand, Nikolaj Lind, 
og hendes storesøster, Jannie 
Svalberg. Hendes søsters 

mand, Jon Jensen, er også uddannet lærer og tidligere sko-
leleder, og nu planlægger hendes nevø, Magnus Svalberg 
Jensen, at starte på læreruddannelsen, når han har fået sin 
studentereksamen. Desuden har Jeanettes ene datter arbej-
det som lærervikar, før hun begyndte at læse psykologi.

Jeanettes mands søster, Katrine Lind, er også lærer, 
og det samme er hendes mand, Teit Teisen. Jeanettes svi-
germor, Kirsten Lind, er pensioneret lærer, og hendes nu 
afdøde svigerfar, Henrik Hansen, var også folkeskolelærer 
og senere underviser på Københavns Dag- og Aftensemi-
narium.

De mange lærere er samlet i Jeanette Svalbergs villa 
i Søborg nord for København. Folkeskolens fotograf er 
gået i gang med at ommøblere stuen, så den bliver klar 
til fotosessionen. Et par af familiemedlemmerne slæber 
sofaborde rundt efter fotografens anvisninger, men de 
fleste hænger ud i køkken-alrummet, drikker kaffe og ven-
ter på at blive kaldt ind foran objektivet. Snakken går om 
arbejdsvilkår for lærere før og nu, og det meste af familien 
kan tale med. Dog ikke Nikolajs og Jeanettes datter Ama-
lie, som arbejder som pædagogmedhjælper.

I forældrenes fodspor
»Der er virkelig meget lærersnak i familien«, siger Amalie 
Kjær Svalberg. »Det var værst, dengang min søster var 
lærervikar på den skole, hvor mine forældre arbejder. Der 
blev jeg nogle gange nødt til at stoppe dem ved middags-
bordet, når snakken gik, for jeg kunne ikke være med 
i samtalen. Det var de heldigvis nogenlunde gode til at 
efterkomme«.

Hun har ingen planer om at følge familietraditionen og 
blive lærer. Men det har hendes fætter.

»Jeg er det modsatte af en mønsterbryder«, griner Mag-
nus Svalberg Jensen, når han skal fortælle om sine frem-
tidsplaner. Han vil nemlig starte på læreruddannelsen, så 
snart studentereksamen er i hus – og det afskrækker ham 
ikke, at de mange uddannede, aktive lærere i hans nær-
meste familie taler en del om, at jobbet var bedre i gamle 
dage. Altså før folkeskolereformen.

»Jeg synes altid kun, jeg har hørt brok«, mener han.
»Det er rigtigt nok«, medgiver hans mor, Jannie Sval-

berg. Hun skynder sig dog at tilføje, at det nok skyldes, 
at hun og Magnus’ far nok har brugt hinanden mest til at 
diskutere de svære ting, som jobbet kan medføre. Men det 
har altså ikke skræmt deres søn fra at gå i deres fodspor. 
Helt frivilligt, understreger hans far, for der har ikke været 
noget pres fra forældrenes side, og de er faktisk ret over-
raskede over, at Magnus nu ønsker at blive lærer.

Gift med hinanden – og arbejdet
Med sofabordet af vejen er fotografen blevet klar til at 
bænke otte nuværende, tidligere og kommende lærere i 
hjørnesofaen. Der skal rykkes lidt frem og tilbage, pose-
ringer skal øves, og lyset skal justeres, hvilket ikke er helt 
let, for decembermørket bliver hele tiden tættere uden 
for vinduerne. Da gruppebilledet er i kassen, fortsætter 
snakken om lærerlivet og privatlivet, og om hvordan man 
balancerer job og hjemmeliv, når man har samme erhverv 
og endda arbejder på samme skole.

Jeanette Svalberg og hendes mand, Nikolaj Lind, er 
ikke bange for at blande arbejde og privatliv. De arbejder 
begge to på Tjørnegårdsskolen i Gentofte Kommune, og 
det har de gjort i et par årtier. De har endda været lærere 
i samme klasse og oplevede det ikke som et problem.

»Det fungerede fint, det var faktisk fedt«, fortæller 
Nikolaj Lind. »Jeg er overbevist om, at det er en fordel for 
eleverne at have to lærere, der er så tæt på hinanden, for 

»Lærer, det er dybest  
set ikke noget, du  

bliver uddannet til,  
det er noget, du er«.

Teit Teisen

L Æ R E R DY N AS T I

Nikolaj Lind og 
hustru Jeanette 
Svalberg arbejder på 
samme skole. Men 
for husfredens skyld 
prøver de at skille 
arbejde og privatliv.
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vi kunne jo altid lige vende det, hvis der var en elev, der 
skulle tales om. Men vores skoleleder stoppede det, så 
det er nogle år siden, vi sidst har været lærere for samme 
klasse«.

»Ja, det ville jeg jo synes var alt for tæt«, bryder Niko-
lajs søster, Katrine Lind, ind. Hun arbejder på Lynge Skole 
i Allerød, og det gør hendes mand, Teit Teisen, også. Men 
de forsøger i højere grad at skille arbejde og privatliv. 

»Nikolaj bor også tæt på den skole, han arbejder på, jeg 
vil ikke engang bo i den kommune, hvor min skole ligger. 
Der har vi virkelig en forskellig tilgang til lærerrollen. Jeg 
kan godt se de fordele, Nikolaj fortæller om, men alligevel 
…«, siger Katrine Lind.

»Jeg er langtfra altid enig med Nikolaj om det pædago-
giske, men så prøver vi at holde uenighederne og diskus-
sionerne på skolen«, fortæller Jeanette Svalberg. »Det kan 
godt blive lidt pinligt …«. 

»Ja, for du hidser dig mere op, hvis det er mig, der er 
uenig med dig, end hvis det er en anden«, afbryder hen-
des mand grinende. 

Findes der lærergener?
Der er mange måder at være lærer på, og lærerjobbet kan 
føre én mange forskellige steder hen. I Jeanette Svalbergs 
udvidede familie blev én således seminarielærer, én blev 

»Vores job er et 
af de vigtigste i 

samfundet«.
Katrine Lind

»Lærer, det er dybest  
set ikke noget, du  

bliver uddannet til,  
det er noget, du er«.

Teit Teisen

skoleleder, og én kom til at arbejde på specialskole. Men 
lærerdynastiet i køkkenet er enige om, at lærerjobbet er 
en vigtig kultur- og samfundsbærende funktion.

»Vores job er et af de vigtigste i samfundet«, siger Katrine 
Lind med overbevisning i stemmen. »Sammen med pæda-
gog!« halvråber hendes niece, pædagogmedhjælperen, fra 
den anden ende af bordet. Katrine Lind fortsætter: »Det er 
derfor, vi er så pressede – vi er bange for at træde forkert, 
fordi det kan have så store konsekvenser for eleverne«.

»Lærer, det er dybest set ikke noget, du bliver uddan-
net til, det er noget, du er«, istemmer hendes mand, Teit 
Teisen. »Selvfølgelig kan du lære nogle ting på uddannel-
sen, men man skal have det der særlige med sig fra star-
ten, og så lærer man i øvrigt først det rigtigt vigtige, når 
man står ude i klassen med eleverne foran sig«.

Måske er der noget genetik i det – eller ligefrem 
skæbne? I hvert fald kan både Katrine og Nikolaj Lind 
fortælle, at de endte som lærere, på trods af at de oprin-
deligt valgte andre karriereveje. Nikolaj nåede at lande en 
bankuddannelse, og Katrine var jurist i en årrække, inden 
de fandt vej til folkeskolen. Ingen af dem mener dog, at 
det er en naturlov, at lærere skal danne par med andre 
lærere. Det handler mest om, at det nu engang er de men-
nesker, man møder på uddannelsen og jobbet.

Det var lettere i gamle dage
Noget andet, som familien er enige om, er, at det var lettere 
at være lærer før skolereformen. Og endnu lettere i endnu 
mere gamle dage. Og dog var alt alligevel ikke bare bedre i 
gamle dage, bliver flokken enige om. Der var lærere, som 

Magnus Svalberg Jensen har hørt sin familie drøfte jobbet som lærer 
hele sit liv – både brok og alle de gode oplevelser.
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Familiens stamtavle

Nikolaj Lind
53 år

• Arbejder på 
Tjørnegårdsskolen i 
Gentofte

• Uddannet fra Køben-
havns Dag- og Aften-
seminarium i 1993

Teit Teisen
53 år

• Arbejder på Lynge 
Skole i Allerød

• Uddannet fra Blaa-
gaards Seminarium i 
2000

Katrine Lind
57 år

• Arbejder på Lynge Skole i 
Allerød

• Oprindeligt uddannet jurist. 
Blev færdig på Københavns 
Dag- og Aftenseminarium i 
2002

Kirsten Lind
77 år

• Arbejdede på 
Kølegårdsskolen i Herlev 
– skolen har undervejs 
skiftet navn flere gange

• Uddannet fra Hellerup 
Seminarium i 1964

Henrik Hansen
73 år (død)

• Arbejdede på Dyrholmskolen 
i Herlev og som lærer på 
Københavns Dag- og Aften-
seminarium

• Uddannet fra Hellerup  
Seminarium i 1961

Andreas  
Lind 
(indkøber)

Helene  
Øhrgaard  
(finans-
sektor)

William 
Pallisgaard 
Olsen 
(biokemiker)

Andrea 
Pallisgaard 
Olsen 
(sosu)

Anna Lind 
Teisen 
(skoleelev)

Amalie Kjær 
Svalberg  
(pædagog-
medhjælper)

Knud Erik 
Svendsen   
(universitets- 
lærer)

Merete  
Teisen 
(journalist)
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Jeanette Svalberg
53 år

• Arbejder på Tjørnegårds-
skolen i Gentofte

• Uddannet fra Blaagaards 
Seminarium i 1991

Jannie Svalberg
57 år

• Arbejder på Lillebjerg 
Skole i Hundested

• Uddannet fra Blaagaard 
Seminarium i 1985

Jon Jensen
58 år

• Tidligere lærer og skoleleder, 
p.t. leder han efter arbejde 
som lærer eller for eksempel 
viceleder

• Uddannet fra Hellerup  
Seminarium i 1985

Verner  
Jensen  
(murer)

 Mary  
Jensen
(hjemmehjælper) 

Jan  
Svalberg 
(sælger)

Inge Bratholm 
Svalberg 
(sekretær) 

Lotte Kjær  
Svalberg  
(tidligere lærervikar, 
studerer psykologi)

Ania  
Svalberg 
(sygeplejerske)

Morten 
Svalberg 
(stud.soc.) Magnus Svalberg Jensen

18 år

• Elev på Frederiksværk Gymnasium

• Planlægger at begynde på lærer- 
uddannelsen, når han er blevet student
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slap igennem arbejdslivet ved at tage alle tænkelige genveje, 
for eksempel ved stort set at droppe forberedelserne.

»Der var en lærer på min skole, som altid lod sin taske 
stå i garderoben«, fortæller Kirsten Lind. »Hun havde den 
simpelthen aldrig med hjem, for hvorfor skulle hun dog 
det? Hun så ingen grund til at ændre sin undervisning«.

»Jeg var i praktik på en skole, hvor sløjdlæreren havde 
et køkkenmonteringsfirma ved siden af«, griner Teit 
Teisen. »Når han var færdig på skolen først på eftermid-
dagen, kørte han rundt og satte køkkenskabe op. Det var 
meget almindeligt dengang«.

Men nu er det gået i den anden grøft, siger Katrine Lind:
»Jeg er også it-vejleder, og det betyder, at jeg har noget 

fleksibilitet i mit job. Der er opgaver, jeg kan flytte lidt 
rundt på, så det kommer til at hænge sammen tidsmæs-
sigt. Men lærere, der har 28 lektioner om ugen – hvordan 
står de på benene?«

Og så er vi tilbage ved historien om, at lærerlivet var 
meget bedre i gamle dage.

»Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke er lærer i dag«, 
siger 77-årige Kirsten Lind. »I min tid var der rettetillæg, 
honorar for gårdvagter og aldersreduktion …«.

»Ja, det får jeg ikke noget af«, griner Nikolaj Lind.
»Årh, du har det da som blommen i et æg der, hvor du 

er«, smiler hans svigerinde til ham.  

En tak fra dronningen
Teit Teisen mener derimod, at han ville have valgt ander-
ledes, hvis han skulle vælge i dag. Gerne et håndværk, 
siger den dedikerede sløjdlærer: »Men jeg vil ikke tage 
lysten fra unge mennesker, der ønsker at gå lærervejen. 
For de rette er det stadigvæk et godt arbejde«, siger han.

»Det er ikke selve lærerarbejdet, der er problemet«, 
supplerer Jeanette Svalberg. »Det er møderne, kravene om 
konstant innovation og alle de bolde, der hele tiden er i 
luften«.

Fra spisebordets modsatte side kommer der et suk fra 
Katrine Lind: »Det er Aula og alle de ting, der bliver puttet 
ned i den latexpose, som vores arbejdstid efterhånden er«.

Fotografen er færdig, pakker udstyret sammen og siger 
farvel til lærerflokken, men de er så langtfra færdige med 
at tale om den frygtelige, fantastiske lærergerning og alt 
det, den fører med sig. 

Kirsten Lind er tydeligvis stolt af sit lange lærerliv på 
en folkeskole i Herlev, som i hendes tid nåede at skifte 
navn så mange gange, at hun er i tvivl om, hvad hun skal 
kalde den. Men hun blev der længe nok til, at hun fik 
Dronningens Fortjenstmedalje. Og som trofast royalist tog 
hun imod muligheden for at komme til at takke Hendes 
Majestæt personligt.

»Det var en meget stor oplevelse«, fortæller hun. »Man 
kommer ind én ad gangen til dronningen, og så sidder 
hun der, alene, ingen livvagter eller noget. Så giver man 
hånd – man får handsker, man skal have på – og så taler 
man et par minutter med hende om sit arbejde. Fire timer 
sidder hun der og taler med folk, og hun holder ingen 
rygepause«.

»Jeg har faktisk overtalt et par af mine kollegaer til at 
gøre det samme, når de får medaljen«, fortæller Katrine 
Lind, der ikke selv når at være lærer længe nok til at op-
leve det samme som sin mor.

»Jeg får fortjenstmedaljen om …« Nikolaj Lind tæller 
efter: »ni et halvt år. Jeg regner med, at jeg til den tid skal 
ind at hilse på Frederik«. 
sga@folkeskolen.dk

»Det er ikke selve  
lærerarbejdet, der  

er problemet«.
Jeanette Svalberg

Jannie Svalberg er egentlig over-
rasket over, at hendes søn, Magnus, 
vil være lærer som hun og hendes 
mand. Og så alligevel ikke.
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»Begge mine forældre er lærere (de mødte endda 
hinanden, da de gik i samme klasse på semi-
nariet i Jelling, hvor de dimitterede i 1985), og 
efter en omvej forbi en bachelor i statskundskab 
fra Aarhus Universitet, fordi jeg ALDRIG skulle 
være lærer som mine forældre, er jeg også endt 
som lærerstuderende og dimitterer fra Jelling 
Seminarium i juni 2020. Jeg kunne mærke, at 
det altså var den vej, jeg skulle gå, hvis jeg skulle 
lytte til mit hjerte – og sådan blev jeg til endnu et 
af de æbler, der ikke falder langt fra stammen«.

»Jeg er lærerbarn, både min mor og far 
er uddannede lærere. Kigger man på 
mit stamtræ, er en del af mine bedste-
forældre og oldeforældre også lærere. 
Desuden er jeg selv kommende lærer. 
Socialarv er en farlig ting ;-)«.

»Jeg er lærerbarn (begge forældre 
uddannede lærere). Min far var læ-
rerbarn. Min farmor var lærerbarn. 
Jeg er selv lærer, og sørme om jeg 
ikke mødte min bedre halvdel på 
seminariet, så vores to børn er/bliver 
også lærerbørn«.

»Min farfar var lærer, min mor og min 
moster er lærere, min onkel og tante er 
lærere, min far er pædagog, men har også 
undervist, min søster og svoger er lærere, 
jeg er selv lærer – min mand er uddannet 
pædagog, men underviser i idræt og mu-
sik – i hans familie er de også lærere og 
pædagoger«.

»Begge mine forældre er lærere, 
min farfar var lærer, min mormor 
var lærervikar, og min faster er 
lærer. Jeg plejer at sige til foræl-
dremøder, at jeg er tredjegenera-
tionslærer«.

Alle henvendelser er bragt med afsenderens tilladelse.

Folkeskolen efterlyste en familie med mange lærere i en 
Facebook-gruppe for lærere. Og så væltede henvendelserne 

ellers ind på redaktionen. Vi bringer her et lille uddrag  
af de mange tip om lærerfamilier.

»Social arv er en 
farlig ting«
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For anden gang gennemfører læreruddannel-
sen i Silkeborg (Lisil) i studieåret 2019-2020 
en ny eksamensform i pædagogik og lærerfag-
lighed (PL). 
     Kronikken introducerer til en ny prø-
veform, hvor dele af opgaven er udskiftet 
med selvvalgte elementer af film, autoetno-
grafier med mere. Kronikken argumenterer 
for, at opgavens nye mangfoldighed sigter 
mod eleverne i folkeskolen, og at den nye 
prøveforms selvvalgte elementer potentielt 
set kan få et liv i undervisningen efter endt 
uddannelse.
     Det betyder ikke, at teori-praksis-udfor-
dringen overskrides med et snuptag. Det 
betyder heller ikke, at praksischok forsvinder.

Når studerende pendulerer mellem ud-
dannelse og folkeskole, kan det have betyd-
ning for, at PL-projektet får et efterliv eller et 
liv i det hele taget efter endt eksamen. Hvad 
bliver eksamensopgaver sædvanligvis brugt 
til, når eksamen er overstået? Her vil vi gerne 
introducere to studerende: Sidsel og Theis. 
Som figurer repræsenterer de nogle af de stu-
derende og de projekter, vi mødte sidste år. 

Som hele årgangen introduceres Sidsel 
og Theis for PL-projektet i begyndelsen af 
januar. PL-projektet består af en traditionel 
skriftlig opgave, der indeholder en problem-
formulering, teori, empiri, en analyse, en 

Kronikken introducerer til en ny prøveform på læreruddannelsen i Silkeborg, hvor dele af opgaven i  
pædagogik og lærerfaglighed (PL) er udskiftet med selvvalgte elementer. Den nye prøveforms præmisser  

er eksperimentet, innovationen og brugerperspektiv. Til gavn for eleverne i folkeskolen.
.

Dette fokus efterlader dem med overvejelser 
over to mulige retninger: 

1. Udarbejdelsen og didaktiseringen af en 
kogebog, der skal bruges i et forløb med 
klassens elever og forældre. Inspirationen 
kommer fra et projekt om integration gen-
nem madlavning på Mølleskolen i Ry.

2. Et værdi- eller dilemmaspil og en samtale 
på tværs af generationer i klassen, der 
har til hensigt at afdække værdier, ønsker, 
udfordringer og alle de ting, der forener 
aktører i og rundt om klassen.
 

Det videre arbejde for Sidsel og 
Theis går dels gennem udvæl-
gelsen af selvvalgt del, dels 
afprøvning og justering af 
denne i samarbejde med 
praktiklæreren fra andet 
studieår. Derudover skal 
den obligatoriske del 

konklusion og nogle handleperspektiver. Den 
anden halvdel af projektet består af en selv-
valgt del. Denne del udgør helt bogstaveligt 
halvdelen af det samlede sideantal eller mi-
nuttal, når læsningen af en side opgøres i mi-
nutter. Den selvvalgte del kan være en kronik, 
et essay, et læserbrev. Men det kan også være 
en film, en podcast, et spil. Det kan være ting, 
som vi endnu ikke ved hvad er.

Den obligatoriske del er sat i verden for at 
sikre, at projekterne også har en genkendelig 
akademisk form. Den selvvalgte del og argu-
mentationen for sammenhængen de to dele 
imellem skal have en betydning for nogen og 
skal have et liv og en anvendelse, når eksa-
men er overstået.

Sidsel og Theis har gennem deres praktik 
på både første og andet studieår være optaget 
af, hvordan man kan forbedre skole-hjem-
samarbejdet på skoler, hvor der er mange etni-
citeter, mange sprog og mange kulturer. De er 
optaget af, hvordan man blandt andet bruger 
forskellighed som en styrke, hvordan man bru-
ger forældre som en resurse, og hvordan man 
skaber fællesskab i en klasse. Alt sammen med 
henblik på at øge trivsel og skabe et dynamisk 
og trygt læringsmiljø. De er i dialog med deres 
praktiklærer fra andet studieår og forsøger 
at rette projektet til, så det afspejler de pro-
blemstillinger, der netop findes i denne klasse. 

»Det har rørt et eller  
andet inde i mig«

KRONIK
THOMAS DAM, LEKTOR
CAMILLA HJORTH BALZARSEN, ADJUNKT
METTE H. BECK, LEKTOR
CHARLOTTE POULSEN, PÆDAGOGISK LEDER
VIA UNIVERSITY COLLEGE
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KRONIKKEN
Hvis du har et forslag til en 
kronik, beder vi dig sende en 
kort synopsis på cirka ti linjer 
med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redak-
tionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.
dk og angiv kronik i emnefeltet.
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Illustration: Peter Berke

forfattes, og der skal skabes velbegrundede 
koblinger mellem den teoretiske (og prak-
tiske) problemstilling og den praktiske (og 
teoretiske) udmøntning. Produktet kan sættes 
i arbejde, når eksamen er overstået. Det kan 
overtages af andre som et didaktisk design, 
fordi målgruppen er velbeskrevet, fordi ar-
bejdsgangen og progressionen er på plads, 
og fordi den teoretiske argumentation er 
velunderbygget. Produktet kan tages op igen 
af Sidsel og Theis, når de har fået job; det kan 
justeres, bruges og deles.

Argumentation for implementeringen af 
en ny eksamensform for de pædagogiske fag 
er flerfoldig, og listen er ikke udtømmende:
 • Den nye eksamensform er eksemplarisk, 

og produkter kan, i mange tilfælde, bruges 
direkte i folkeskolepraksis.

• Ideer kan cirkuleres, videreudvikles som 
didaktiske design: Ideerne kan bruges i 
professionen såvel som i professions-
bacheloropgaven på fjerde studieår.

• Opgaven inviterer til større selv-

stændighed og stærkere begrundelser – 
ikke kun opgavetekniske, men også didak-
tiske, da halvdelen af opgaven potentielt 
kan forholde sig til dette.

• Opgaven giver anledning til fordybelse i 
tekstgenrer og teknologi med et didaktisk 
sigte og med en mulighed for – og en op-
fordring til – at den studerende laver et 
eller flere gennemløb i praksis. 

• Opgaven forholder sig til en målgruppe 
og er derfor mindre abstrakt og samtidig 
mere forpligtet på at bringe viden i anven-
delse. 

Professionshøjskolerne har opstillet ti 
ambitioner for læreruddannelsen. I nedslag 
beskrives og begrundes sammenfald mellem 
professionshøjskolernes ambition og PL-
projektet i Lisil:
• 4. Tættere sammenhæng mellem folke-

skolen og læreruddannelsen: PL-projek-
tet inviterer til afprøvning hos og tilretning 
af folkeskolens elever. Problemstillinger 
bliver derfor mere autentiske, og løsnin-
gerne kan have større værdi.

 • 6. Læreruddannelsen skal understøtte 
faglig fordybelse: Opgaver, der i mindre 
grad baserer sig på skabeloner eller på ri-

gide opgavekrav (tjeklister), kan potentielt 
kalde på større motivation og fordybelse. 

 • 7. Læreruddannelsen skal være på 
forkant med teknologi i folkeskolen: 
PL-projektet gør det muligt at afprøve og 
udvikle teknologiens muligheder i mødet 
med konkrete aktører i skolen. 

 • 10. Læreruddannelsen som udviklings-
laboratorium for god undervisning: 
PL-projektet er optaget af at gøre god under-
visning gennem forsøg, eksperimenter med 
mere. Linjen mellem ånd og hånd forkortes. 
 

Og overskriften? Det var Theis’ ord, som de 
faldt i et fokusgruppeinterview ved evaluerin-
gen af første gennemløb af denne eksamens-
form. »Det har rørt et eller andet inde i mig«, 
sagde han og fortsatte: »Vi er bedre forberedt 
på den verden, der venter os, fordi vi har 
fået lov til at afprøve noget. Den akademiske 
verden blev bundet sammen med praksis. 
Hvem er jeg som underviser? Det er blevet 
tydeligere«.

Afslutningsvis en invitation: Vore stude-
rende vil gerne engagere sig i projekter, der 
kan være modsvar eller løsninger på virkelige 
problemer. Vi vil gerne kultivere en samar-
bejdskultur mellem uddannelse og profes-
sion, så læreruddannelses- og folkeskoleprak-
sis krydsbestøver hinanden, og udkommet 
måske kan blive noget andet og mere end 
Word-dokumenter på gulvet eller tekstfiler i 
cyberspace. Dette er ambitionen.

Derfor hører vi gerne om de udfordrin-
ger, I ude på skolerne står over for, og som 
vores studerende – måske i fællesskab med 
jer – kan søge løsninger på. Så de studerende 
i stedet for at skrive og beskrive god under-
visning kan gøre god undervisning eller skabe 
produkter eller forløb for god undervisning, 
som andre kan bruge. 

Vi uddanner til lærerprofessionen. Som vi 
arbejder med PL-projektet, bliver akku-
rat det forpligtelsen. 
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Julegaveønske:  
ny arbejdstidsaftale

Lærerkommissionen er nu kommet med den 
længe ventede rapport. Den indeholder en 
række meget interessante og absolut brugba-
re analyser, som kan danne et fint udgangs-
punkt for parternes periodeforhandlinger. 

Nu har vi med kommissionens rapport 
fået et fælles udgangspunkt på baggrund af 
en række meget grundige analyser. Hidtil har 
parterne været uenige om, hvordan det ser 
ud i den danske folkeskole – hvilke problemer 
lærerne og skolerne står med. Nu står vi med 
et fælles grundlag, der kan bringe os videre. 

Kommissionen har særligt fokus på 
lærernes muligheder for at forberede en 
kvalificeret undervisning og understreger, at 
forberedelsen bliver presset af utilstrækkelig 
prioritering og i nogle tilfælde alt for mange 
opgaver. Samtidig peger rapporten på, at det 
ikke kan være lærerens egen opgave at skaffe 
den nødvendige tid til forberedelse af under-
visningen, når alle andre opgaver er løst. I 
det hele taget beskriver kommissionen meget 
grundigt, at lærerens muligheder for at for-
berede undervisningen ikke er tilstrækkelige. 
Det bør parterne adressere i en kommende 
aftale. 

Lærerkommissionen konstaterer på bag-
grund af sine mange skolebesøg og analyser, 
at et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde 
på alle niveauer har afgørende positiv betyd-
ning for, hvordan læreren oplever sin daglige 
arbejdssituation. Kommissionen anbefaler 
derfor parterne at nytænke forhandlingerne 
om arbejdstid, så et styrket samarbejde kom-
mer i fokus. Kommissionen betegner det 
»samarbejdssporet«.

Der er skabt et rigtig godt og fælles grund-
lag for det videre forløb: At forhandle en ny 
arbejdstidsaftale for lærerne. Samtidig pointe-
rer kommissionen, at det har stor betydning, 
at parterne tager et fælles ansvar for lærernes 
arbejdssituation. 

KL og DLF er enige om, at det nu er op 
til parterne at finde løsningerne sammen. 
Det skal ske i forhandlingsrummet hen over 
foråret. Derfor skyder vi heller ikke kommis-
sionens anbefalinger ned. De skal fungere 
som inspiration, men vi skal som parter finde 
de fælles løsninger, som vi i fællesskab kan 
stå inde for. 

Mit højeste ønske her op mod jul og for 
det nye år er en ny arbejdstidsaftale, der 
skaber ny fælles retning for folkeskolen. Den 
fælles retning skal vi finde i samarbejde!

Glædelig jul!  

Der er skabt et 
rigtig godt og 
fælles grundlag for 
det videre forløb: 
At forhandle en ny 
arbejdstidsaftale 
for lærerne.

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
 

Læs hele indlægget på  
folkeskolen.dk/1146163

›  Lis Zacho 
matematikvejleder  
og lærer  
Indlæg på bloggen 
teknologiforståelse

(…) For fremtiden ønsker jeg 
kommuner, der jubler. Jeg 
ønsker mig lokalpolitikere, der 
afsætter penge på budgettet og 
forstår, at det er nu, vi skal have 
teknologiforståelse på skoleske-
maet. Hjælp os, hjælp børnene, 
skab rammerne, der skal til, for 
at alle børn i hele kongeriget kan 
få teknologiforståelse. Jeg ønsker 
mig fonde, der støtter tekno-
logiforståelse som fag i skolen. 
Fonde, der giver penge til 
folkeskolen og ikke bare til dem, 
der er bedst til at søge pengene. 
Julen og teknologiforståelsen er 
for alle. Det ville være god stil. 
Vi ved ikke, hvad der kommer 
til at ske, der er så mange bud. 
Vi ønsker, håber og tror. Men jeg 
ønsker mig, at teknologiforstå-
else bliver et fag i skolen på alle 
trin – også i børnehaveklassen 
(…) 

Mine jule
ønsker for 
teknologi
forståelsen
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Klapsalver og virkelighed 
›  Jan Rasmussen 

folkeskolelærer, Odsherred Kommune

Jeg var ikke til stede på kongressen og har 
derfor ingen anelse om den stemning/
forventning, der var opbygget til under-
visningsministerens deltagelse. Derfor kan 
jeg heller ikke kommentere på årsagen til 
klapsalverne.

Men som fagpolitisk interesseret og op-
vokset i overbevisningen om fagbevægelsens 
betydning og vigtighed i et demokrati må 
jeg kommentere på forløbet med Socialde-
mokratiet siden 2013.

Det er tankevækkende, at vores kongres 
– en fagforening – giver ovationer til den part 
i 2013-konflikten, der gennemførte et fron-
talangreb på den samlede danske fagbevæ-
gelse, og at den part er socialdemokratisk.

Det skal ikke glemmes, at statsminister 
Mette Frederiksen var part sammen med 
mange nuværende medlemmer af regerin-
gen i iscenesættelsen og gennemførelsen 

af dette angreb og af lovindgrebet i 2013 
for DLF’s medlemmer. Et angreb, som ikke 
siden er kommenteret, og som har givet 
anledning til mange, mange frustrationer 
hos foreningens og andre faggruppers med-
lemmer. Hvad bliver det næste? 

Behandlingen af offentligt ansatte, i alle 
faggrupper i Danmark, er beskæmmende. 
Ikke bare for denne regering. 

En fagforening kan godt deltage i et vist 
samarbejde. Men en fagforenings vigtigste 
formål må være medlemmernes arbejds-
forhold. Det er udelukkende politikernes 
ansvar at sikre den gode udvikling på for 
eksempel skoleområdet. Det bør foreningen 
vise.

Denne regering har på intet tidspunkt 
siden vist, at tankegangen over for offentligt 
ansatte har ændret sig. 

Så hvor kommer optimismen fra? 

Kære børne- og undervisningsminister 
Mange af »vi gamle« ( jeg er 82 år og underviste tidligere i mere end 40 år i forsvaret, i folke-
skolen, på aftenskoler, i ungdomsskolen og på Danmarks Lærerhøjskole) siger det samme:

ØG kvaliteten af de lærerstuderende (højere adgangskrav),
ØG kvaliteten på læreruddannelserne (mere relevant undervisning),
ØG lærernes muligheder for supplerende uddannelser (genopret Danmarks Lærerhøjskole),
ØG lærernes forberedelsestid (færre »katedertimer«),
ØG lærernes selvstændighed (færre krav fra oven).

Lange skoledage, mange mål ovenfra og flere konsulenter betyder absolut ingen forbedrin-
ger af vore elevers udbytte af undervisningen. Resultaterne fra såvel de nationale test som 
Pisa viser netop det. Lyt dog til lærerne på gulvet. 

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

›  Kjeld Johansen 
MSc psych., PhD educ., Gudhjem

ÅBENT BREV

Folkeskolen på »nedtur«?

      

   

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

Lige nu søger vi nye medlemmer 
til Folkeskolens lærerpanel. To 
til tre gange om året udsender 
vi en kort undersøgelse på mail, 
hvor vi spørger til lærerpanelets 
mening om aktuelle skolepoliti-
ske emner eller hverdagen som 
lærer i folkeskolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

27 %
har oplevet  

voldelige elever

Sig din 
mening
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Hurtig indsats får elever 
tilbage i klassen
I Hvidovre Kommune samarbejder en taskforce med lærerne om at få elever med 
skolevægring tilbage i skolen i løbet af få uger. Projekt U-Start skaber resultater og 
har gjort lærernes arbejde nemmere. 

KNÆK FRAVÆRET

SKOLEN OG LÆRERNE 
SKAL GRIBE IND

Forsker Trude Havik fortæller, hvordan 
skoler og lærere opdager og sætter 
ind over for pjæk og skolevægring. 

Bragt i Folkeskolen nummer 19

ET LANGT SEJT TRÆK  
FOR MARCUS

Efter fire år med skolevægring har  
et håndholdt tilbud fået Marcus  

tilbage på Ishøj Skole. 
Bragt i Folkeskolen nummer 20

TASKFORCE STØTTER 
LÆRERE 

I Hvidovre samarbejder et tværfagligt 
team med lærerne på fire skoler om  

at opdage og handle på fravær. 

 
 

2 3

Fagbladet Folkeskolen sætter i en artikelserie fokus på elevfravær. 

1

F olkeskolen er et tankskib, der først ændrer kurs, 
et godt stykke tid efter at man drejer på roret, 
og det kan børn med skolevægring ikke bruge til 
ret meget. De har brug for en vandscooter, der 

kommer hurtigt op i fart og kan vende på en tallerken. 
Det er en af de foreløbige erfaringer, man har gjort 
i Hvidovre Kommune. Her viser et nyt projekt mod 
skolevægring, at hurtige og fleksible indsatser gør en 
forskel for elever med problemer, der holder dem væk 
fra klasselokalet.

Per Granno er AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) i 
Gungehusskolens resurseteam og er desuden en af sko-
lens fraværskoordinatorer, der registrerer bekymrende 
fravær. Han har tidligere oplevet sin andel af brand-
slukning i skolevægringssager. For indsatserne blev ofte 
sat for sent i gang, ventetiderne var lange, og sagerne 
rullede først, når skaden var sket.

»Tit blev vi først opmærksomme på problemet, når 
en elev ikke havde været i skole i et halvt år, så vi var 

hele tiden på bagkant. Derudover var der alt muligt bu-
reaukrati frem og tilbage med kommunen, og der var 
meget ventetid. Og i den ventetid fik barnet bare lov til 
at være derhjemme«, fortæller Per Granno, der kalder 
arbejdsgangene for »ret frustrerende«. 

Men efter at kommunen sidste år søsatte projektet U-
Start på fire folkeskoler, er sagsbehandlingen af under-
retninger speedet op. Børn, der før måtte vente i må-
neder på at få hjælp, er i behandling og har et tilpasset 
skoletilbud, få uger efter at deres sag er blevet oprettet. 
En taskforce bestående af to børnepsykologer, en psy-
kolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), en 
familierådgiver og en pædagoguddannet kontaktperson 
fra kommunen skræddersyr en plan med individuelle 
indsatser for det enkelte barn med et fælles mål: At få 
barnet tilbage i skole. Og teamet handler hurtigt. 

»Hvis vi sender en elevsag op mandag, så har vi svar 
allerede onsdag. Vi skal stadig underrette på en sag, 
men nu skal vi ikke vente på, at underretningen kom-
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mer gennem systemet, før der sker noget, for i U-Start 
arbejder de sideløbende med underretningen«, siger Per 
Granno.

Arbejder mere på tværs
Tanken bag U-Start opstod, da man i kommunen, trods 
mange forskellige tiltag, måtte indse, at indsatserne mod 
skolevægring ofte var forgæves, og resurserne spildt. 
Selv om der blev fulgt op på underretninger om for højt 
fravær, var der et meget afgrænset fokus på barnets 
problemer i de enkelte dele af forvaltningen. Det spændte 
ben for de gode intentioner, fortæller Thomas Bjørn Han-
sen. Han er ansat i Hvidovre Kommunes familiecenter og 
er leder af U-Start.

»I PPR var man optaget af barnets særlige undervis-
ningsbehov, og familiebehandlerne fokuserede primært 
på barnets situation hjemme og mindre på barnet i skole-
sammenhænge. Der blev ikke iværksat en samlet koordi-
neret indsats, der fokuserede på at få barnet i skole. Det 
gik op for os, at hvis vi ikke arbejdede mere snedigt på 
tværs, ville vi løse hver vores opgave, men ikke tilfredsstil-
lende«, siger han. 
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Med et tilskud fra Socialstyrelsen på 1,8 millioner 
kroner til at søsætte projektet samlede man fagper-
soner, der allerede var i kommunen, i en tværprofes-
sionel taskforce. Og nu arbejder teamet fra begyn-
delsen af en sag på at foretage samlede vurderinger 
af, hvad der er svært for barnet, og finder løsninger i 
fællesskab – i stedet for som før at arbejde i hver sin 
retning.  

»Det påvirker den type behandling, som vi fo-
kuserer på at gennemføre. Det kunne for eksempel 
være at arbejde med angst og eksponering i forhold 
til skolen. At få barnet en lille smule i skole og så øge 
barnets tilstedeværelse i skolen og arbejde med angst 
på den måde i stedet for at sidde og tale om angsten 
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som noget, der findes i familien. Vores fælles mål om at få 
barnet i skole guider os i alt, hvad vi gør«, siger Thomas 
Bjørn Hansen. 

Intens koordination er nødvendigt
Samtidig sørger teamet for realistiske løsninger for det 
enkelte barn. For hvis et barn ikke har været i skole i to år, 
kommer det ikke tilbage på et fuldt skema efter 14 dage. 

Derfor bliver der i de skræddersyede forløb bygget 
stilladser op omkring eleverne, så de får støtte 

og en oplevelse af at lykkes. Teamet arbejder 
i etaper, hvor de sikrer, at der hele tiden 

er en gradvis udvikling, og de justerer 
indsatserne efter behov. 

Den gradvise justering af bør-
nenes vej tilbage i klassen vækker 
begejstring blandt lærerne. I sit 
arbejde i Dansborgskolens resurse-
team kan lærer Michael Norre se, 
hvordan tæt kommunikation med 
lærerne og koordinering af børne-
nes hverdag baner vejen for den 
nødvendige fleksibilitet. 

»I U-Start følger vi eleverne 
meget tæt. Teamet i U-Start koor-
dinerer med eleverne nærmest fra 
dag til dag, så hvis man kan se, 
at eleverne ikke kommer i skole, 
selv om de har gode intentioner 

om det, ændrer vi skemaet med det 
samme«, fortæller Michael Norre. 

Hvor U-Start er tovholder på alle sager, 
betegner Michael Norre sig selv som projektets 

forlængede arm, der sørger for, at alle indsatserne træ-
der i kraft, og de nødvendige justeringer og undervisnings-
tiltag bliver ført ud i livet på skolen. Derfor er han i daglig 
kontakt med den centrale taskforce på mail og sms, så de 
sammen følger op på de enkelte sager og foretager de nød-
vendige ændringer.

»Det tager meget af ens tid. Men kommunikationen er 
vigtig, for at man ikke taber de her børn en gang til, og jeg 

DET HAR  
U-START OPNÅET
 
 Ti måneder efter at U-Start blev 
sat i gang som forsøg på fire af 
Hvidovre Kommunes folkeskoler, 
har teamet haft 26 sager om sko-
levægring. 

 Tre sager er afsluttet, da eleverne 
ikke længere har bekymrende fra-
vær, og i over halvdelen af de 23 
igangværende sager er eleverne 
tilbage i skolen og følger klassens 
skema. Syv elever går fortsat ikke 
i skole. 

Dette efterår er U-Start blevet ud-
bredt til endnu en skole, og på sigt 
er det håbet, at alle skoler i kom-
munen skal være med i projektet.

Det er en national  
udfordring. Vi bliver 
nødt til at tillade os selv 
at eksperimentere med 
løsninger.
Thomas Bjørn Hansen,  
projektleder 

kan se på eleverne, at det gør noget godt«, siger Michael 
Norre, der foreløbig har afsluttet en enkelt sag, hvor en 
elev kom godt videre i gymnasiet efter flere års fravær. 

Opmærksom på advarselstegn
Men det lykkes ikke altid at få elever tilbage i skole, erken-
der Per Granno. Han kender til sager, hvor det er svært at 
se løsninger. Gungehusskolen er nemlig en af de skoler, der 
er hårdt ramt af højt elevfravær, fortæller han. Men U-Start 
har lettet hans arbejde i resursecentret, samtidig med at 
han har lært at være opmærksom og reagere hurtigt på de 
advarselstegn, der viser sig, når en elev er ved at udvikle 
skolevægring. 

»Før i tiden var det op til lærerteamet at vurdere, om 
der var tale om bekymrende fravær. Men hverken vi eller 
skolens øvrige lærere var opmærksomme på, at drypvis 
fravær kan være et tegn på begyndende skolevægring. Hvis 
jeg som fraværskoordinator i dag konstaterer, at en elev 
har drypvis fravær, så går maskineriet i gang uden om læ-
rerteamet«, siger han.

I dette efterår rulles U-Start ud på endnu en af Hvid-
ovres skoler, og på længere sigt håber man, at projektet 
kan startes op på alle skoler i kommunen. Indtil videre er 
der tilfredshed at spore blandt lærerne i de evalueringer, 
der er gennemført på projektet. Projektets leder, Thomas 
Bjørn Hansen, mener, at erfaringerne med U-Start viser, at 
der er hårdt brug for ændringer i den måde, man forvalter 
sagerne på. Især fordi skolevægring er et stigende problem 
i hele Danmark.  

»Det er en national udfordring. Vi bliver nødt til at tilla-
de os selv at eksperimentere med løsninger, for der er me-
get, der tyder på, at vores traditionelle måder at løse det 
på ikke er gode nok. Så kommunerne er nødt til at søge 
nye veje. Det kræver mod og risikovillighed«, siger han.   
folkeskolen@folkeskolen.dk  
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Dansk kultur, historie og samfundsforhold 
bliver formidlet gennem fire små hæfter, »Vi-
kingerne«, »Velfærdssamfundet«, »Sproget« 
og »Kartoflerne«. »SpotDanmark« hedder den 
samlede serie, forlaget Limedesign står bag. 
Hæfterne egner sig særligt til dansk som an-

detsprog og er rettet mod udskolingselever el-
ler elever, der gerne vil vide mere om Danmark. 
Serien koster 100 kroner, og der hører gratis 
onlineopgaver med på forlagets hjemmeside. 

SPOT
V E D  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E / M J H @ F O L K E S KO L E N . D K 

Minihæfter gør elever klogere på dansk

Læs mere: veluxfoundations.dk/da/aktuelle-opslagLæs mere: kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud

Ønsker du som lærer at give dine elever en litteraturoplevelse, de sent 
glemmer? Så kan du nu med hjælp fra Statens Kunstfond søge mid-
ler via puljen Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge. Den gi-
ver mulighed for at få besøg af forfattere, illustratorer og kritikere, og 
man kan søge et tilskud på 5.000 kroner ved én optrædende gæst. 
Som noget nyt kan man også søge støtte til at få besøg af en profes-
sionel anmelder. Muligheden er særligt for lærere og fagkoordinatorer 
i dansk, men kan også foregå i regi af pædagogisk læringscenter eller 
som tværgående samarbejde. Ansøgningsfristen er 1. februar 2020.

Få en forfatter forbi 

Læs mere: limedesign.dk

Illustration: Lim
edesign

I december 2019 bevilger Villum 
Fonden omkring 30 millioner kro-
ner til projekter i fem kommuner, 
der allerede har sendt en ansøg-
ning af sted. Og nu åbner en ny an-
søgningsrunde, hvor det indtil juni 
2020 igen er muligt for kommuner 
at søge midler med henblik på at 
arbejde med innovation, kreativitet 
og produktion i undervisningen. 

Skolerne, der får del i støtten, 
skal oprette konkrete læringsla-
boratorier, såkaldte makerspaces, 
hvor elever kan fordybe sig med 
lasercuttere, 3-d-printere, virtual 
reality-briller og alskens værktøjer 
til at udvikle og eksperimentere i 
digital forstand. Hensigten er, at 
man skal kunne arbejde i maker-
space i alle folkeskolens fag.

Foto: Statens Kunstfond

Foto: iStock

Rum til teknologi og design

AFHOLDES IGEN
DEN 9. -13. MARTS

2020

Gratis undervisningsmateriale udarbejdet  
af Danmarks Matematiklærerforening

og få en bankrådgiver 
som gæsteunderviser  
i din klasse

Tilmeld dig på:

PENGEUGE.DK
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Der er generel tilfredshed med praktikprøverne på landets læreruddannelser, 
men praktiklærerne trænger til et fagligt løft, lyder det fra både årets censorrapport 

og Praktikvejlederforeningen.

CENSORRAPPORT:  

Flere lærere skal  
praktikuddannes løbende

I stedet for den nuværende ordning, hvor 
hver folkeskole skal have en praktikvejleder 
med en længere praktikvejlederuddannelse, 
bør man i fremtiden sende hver lærer, der 
skal have praktikanter, på en uges kursus.

Sådan lyder anbefalingen i årets censor
rapport fra læreruddannelsen. Opsamlingen 
på praktikprøverne er skrevet af censorfor
mand Niels Bjerre Tange, og han slutter sin 
beretning af med nogle konkrete anbefalin
ger, som han mener vil skabe mere ejerskab 
over praktikken.

»I dag gives praktikvejlederuddannelsen 
til én lærer per skole. Det vil sige, at de fag
lærere, de studerende møder i praktikken, 
ofte ikke er uddannet i at vejlede studerende. 
Desuden skifter lærere jo job, og derfor er 
det meget svært at få et overblik over, om 
der faktisk er praktikvejledere på alle skoler«, 
siger han og tilføjer:

»Derfor er man nødt til mere kontinu
erligt at opgradere lærernes praktikvejled
ningskompetencer. Det her er et konkret bud 
på, hvordan det kunne gøres. Det er klart, at 

at der generelt er for få lærere på folkesko
lerne, der er uddannet til at undervise og 
vejlede lærerstuderende. Hun tvivler dog på, 
at skolerne har økonomi til løbende at løfte 
opgaven.

»Med det skema, jeg sidder og lægger for 
de studerende, vi skal have i praktik næste 
gang, så er der hurtigt 14-16 lærere involveret. 
Medmindre det bliver lovbestemt, vil skolerne 
med den nuværende trængte økonomiske 
ramme få svært ved at sende dem alle på kur
sus«, siger hun.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO SIMON JEPPESEN

Medmindre det bliver lovbestemt, 
vil skolerne med den nuværende 
trængte økonomiske ramme få 
svært ved at sende alle på kursus.
Lotte Josephsen,
praktikkoordinator og medlem af styrelsen i Praktikvejlederforeningen

det er en balancegang. For der skal stadig 
bruges resurser på at uddanne egentlige 
praktikkoordinatorer. Men det kan gå op 
økonomisk, hvis man opretter et årligt 
ugekursus for alle lærere, der skal have 
praktikanter det skoleår«.

Skarp konkurrence om kursusmidler
Lotte Josephsen er lærer og praktikkoor
dinator ved Højboskolen i Hørning ved 
Aarhus og desuden medlem af styrelsen i 
Praktikvejlederforeningen. Hun er enig i, 
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Sidste år vurderede kun syv procent, at 
 forløbet havde været »særdeles tilfreds
stillende«. I år er andelen steget til godt 19 
procent. Samtidig betegner næsten hver 
tredje censor samspillet mellem de forskel
lige parter omkring prøven som »særdeles 
tilfredsstillende«. Kun seks procent vurderer 
den faglige kvalitet i prøverne som »util
fredsstillende«.

»Det er den anden side af sagen: Prak
tikken opleves som noget, der skaber en 
meningsfuld kobling mellem teori og praksis 
på uddannelsen. Der er desuden en følelse 
af, at prøven i stigende grad afvikles på en 
hensigtsmæssig måde, fordi der efterhånden 
er formaliseret et frugtbart samarbejde. 
Men udfordringerne, vi hører, har været de 
samme hvert år, siden man indførte den nu
værende praktikordning i 2013«, siger Niels 
Bjerre Tange, som tilføjer:

»Det går overordnet godt med praktik
prøverne, og vi forholder os særdeles kritisk 
til forlydenderne om, at man i forbindelse 
med evalueringen af læreruddannelsen over
vejer at reducere antallet af praktikprøver, 
hvis ikke det erstattes af et andet forplig
tende stillads omkring samarbejdet mellem 
uddannelsen og praktikskolen«. 
abr@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET
Netværket Praktiklærere er for alle, der tager sig af 
de lærerstuderendes praktik på folkeskolerne, og 
for andre med interesse for området. I netværket 
får du ny faglig viden og inspiration til dit arbejde, 
ligesom du kan deltage i debatten om praktik- 
læreres forhold og de lærerstuderendes praktik.

folkeskolen.dk/praktiklærere

Lotte Josephsen er 
praktikkoordinator 
ved Højboskolen i 
Hørning ved Aarhus. 
På hendes skole 
bliver 14-16 lærere 
involveret, når skolen 
har lærerstuderende 
i praktik.

En gang om året holder Praktiklærerfor
eningen et tredageskursus for praktikvejle
dere. De seneste år har det dog været svært at 
fylde deltagerlisten ud.

»Vi oplever, at færre og færre skoler vil 
bekoste det, selv om vi snakker under om 
5.000 kroner for et tredageskursus med fuld 
forplejning. Vi mærker tydeligt, at vi er i 
konkurrence med rigtig mange andre typer 
af vejledere, som skolerne føler et mere akut 
behov for at få uddannet i disse år, som for 
eksempel AKTvejledere (adfærd, kontakt, 
trivsel)«, siger Lotte Josephsen.

Passive eksaminatorer
Ud over løbende kurser til praktiklærerne pe
ger Niels Bjerre Tange i censorrapporten på, at 
underviserne på læreruddannelserne bør have 
et obligatorisk kursus i at varetage praktikken 
og prøven. Endelig anbefaler han, at lærerud
dannelserne udarbejder klokkeklare retnings
linjer for praktikprøven, der meldes ud til 
praktikskolen, den studerende og censor.

I censorrapporten beskrives, at mange 
praktiklærere ved prøverne er unødigt passi
ve, uklare på deres opgave og har tendens til 
at tage de studerende i forsvar med ikkefag
lige begrundelser. Den udfordring genkender 
Lotte Josephsen:

»Eksaminator er en helt almindelig lærer, 
der pludselig skal sidde som eksaminator til 
en eksamen på læreruddannelsen. Under
viser læreren til daglig i indskoling eller på 
mellemtrin, har man måske aldrig prøvet at 
afholde eksamen før. Så mange praktiklærere 
bliver helt naturligt i tvivl om deres rolle. Så 
vi bakker helt klart op om, at der skal klarere 
retningslinjer for eksamen«, siger Lotte Jo
sephsen.

Censorrapporten viser dog, at der er ge
nerel tilfredshed med praktikprøverne.  
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ÅRETS BØGER
Undervisning, dannelse  
og ungdomsliv
»Lærerprofessionen er skrøbe-
lig. Og alt efter hvordan man 
betragter professionalismen, 
kan vægten i lærerens opgave 
lægges på formidling af viden, 
understøttelse af elevernes 
erkendelsesprocesser, udvikling 
af innovative kompetencer el-
ler på at opfylde politiske mål. 
Det er i det spændingsfelt, der 
uddannes lærere. Det er i det 
spændingsfelt, læreren udøver 
sin gerning. Bogen giver gode 
afsæt til diskussionen af disse 
udfordringer«.

Dannelse
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen, Lene 
Larsen og Michael Paulsen
Sider: 123 
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Anmeldt af: Thorkild Thejsen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/699286
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Et kristent funderet  
religionsfag

»Derved må jeg også lade 
uforholdsmæssigt meget være 
usagt i denne anmeldelse, men 
slutteligt argumentere betin-
gelsesløst for, hvorfor du skal 
læse bogen: Det skal du, fordi 
den vil rykke ved dine holdnin-
ger til kristendomskundskab. Er 
du studerende ved læreruddan-
nelsen, vil den give dig et solidt 
afsæt i dit fremtidige virke. Er 
du garvet religionslærer, vil du 
blive udfordret på dit fagsyn«.

Kristendomskundskab
Forfatter: Karna Kjeldsen
Pris: 329 kroner
Sider: 248 
Forlag: Unge Pædagoger
Anmeldt af: Janus Neumann
 
Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1101298

Pissedårlig undervisning
»(…) den er – undskyld mig mit tyske – pissegod. For 
von Oettingen insisterer på at blive i den virkelige vir-
kelighed, når han snakker skole og læreruddannelse. 
’Kunsten er ikke at formulere velmenende idealer for 
den gode undervisning, men at tale om det, der gør 
ondt og går skævt’, siger han og efterlyser en realistisk 
debat, hvor skyggesiderne ikke tabuiseres, fordi de ikke 
passer til de politiske uddannelsesvisioner eller til lærer-
nes selvforståelse og ledernes udviklingsstrategier. For 
pissedårlig undervisning findes overalt: i klasseværelser, 
fagforeninger og forvaltninger, i læreruddannelse, forsk-
ning og OECD og på Christiansborg. Og vi lyver for os 
selv og hinanden, hvis vi ikke indser det, siger han«.
Pædagogik
Forfatter: Alexander von Oettingen
Pris: 120 kroner
Sider: 102 
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Anmeldt af: Thorkild Thejsen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/688553

Den modebevidste skolelærer læste  
bøger om dannelse i 2019. Folkeskolens  
anmelderredaktør har samlet årets  
bedste titler om årets mest omtalte og  
omdiskuterede pædagogiske buzzword.
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Litteratur og dannelse
»Det er de upassende tekster, Martin Blok Johansen 
går i brechen for i ’Litteratur og dannelse’. Tekster, 
som er bandlyst fra danskundervisningen, fordi de 
angiveligt er for svære, for udfordrende og for van-
skelige. De passer ikke ind … Hovedpointen i bogen 
er, at det er dansklærerens opgave at give eleverne 
mulighed for at møde denne type af tekster. De kan 
nemlig sprænge elevernes forståelse af sig selv og 
deres verden«.
Dansk
Forfatter: Martin Blok Johansen
Pris: 300 kroner
Sider: 272 
Forlag: Akademisk Forlag
Anmeldt af: Lars Stubbe Arndal
 
Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/878182

Fag og fordybelse 

»Jeg blev glad, da jeg modtog denne bog til anmeldelse. 
Men det er ikke en let bog at anmelde. Dels er det en an-
tologi, dels rummer den rigtig meget relevant og menings-
fuldt indhold, som jeg har lyst til at citere store bidder af 
for at overbevise potentielle læsere om dens inspirations-
kraft og kvaliteter i forhold til at fremme en undervisning 
med faglig fordybelse og erkendelse som perspektiv. Men 
det går jo ikke, så lad det være sagt med det samme: Alle 
læreruddannere og lærerstuderende: Læs denne bog, 
uanset hvilket fag du underviser i eller studerer«.

Dannelse
Redigeret af: Peter Brodersen
Pris: 275 kroner
Sider: 214 
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Anmeldt af: Kirsten Krogh-Jespersen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/871555

Formålsdrevet uddannelse og undervisning

»Bogen rummer langtfra nogen entydig afstandtagen 
til målfokus som styringsteknologi – som kapitel et 
slår fast, er der ’ingen, som ’bare’ underviser. (…) Man 
underviser altid nogen i noget, fordi man vil noget med 
nogen, det vil sige, at man har en særlig hensigt eller 
plan, som rummer et mål og et formål’. Men forfatterne 
skriver sig fra hver deres vinkel ind i de vanskeligheder, 
der ligger i tidens tendens til, at kompetence- og læ-
ringsmål fortrænger skolens og uddannelsernes over-
ordnede dannelsesformål«.

Dannelse
Redigeret af: Ane Qvortrup
Pris: 311,25 kroner
Sider: 188 sider
Forlag: Dafolo
Anmeldt af: Karen Marie Beklar

Se hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/658458

FAQ om dannelse

»’FAQ om dannelse’ er en vigtig bog. Dannelsestanken har haft 
forskellig vægt og placering i samfundet og dermed også i pæ-
dagogikken. Det er vigtigt for professionelle pædagoger at lægge 
sig dette på sinde for at kunne dæmme op for den udgrænsning 
af dannelsen, som kommer til udtryk i forskellige pædagogiske 
tilgange. Det er vigtigt at kunne skelne mellem skåltaler og sand 
dannelse eller mellem dannelse, halvdannelse og antidannelse, 
som er bogens begreber. Dannelse er for vigtigt til at begrænses 
til pæne ord på papir. Dannelse er ikke bare private synsninger 
om dette og hint i en læseplan eller i en pædagogisk tænkning«.

Dannelse
Forfatter: Thomas Aastrup Rømer
Pris: 225 kroner
Sider: 218 
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Anmeldt af: Alice Buchhave Nørlem

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/659716 
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Filosofi i skolen
»Louise Nabe-Nielsen kritiserer måle-veje-logikken i vores 
samfund, som fører til, at vi kun ønsker at beskæftige os 
med noget i skolen, hvis værdi kan måles – vi skal kun lave 
noget, der kan bruges til noget. Det er ikke kun et ideologisk 
synspunkt. Nabe-Nielsen understreger, at overvejelser af 
etisk, æstetisk, filosofisk karakter præger livet i høj grad: 
fordelingspolitik, lovgivning og sågar matematiske regler. Vi 
glemmer og underkender grundantagelserne og tilværel-
sens grundlæggende perspektiver«.
Dannelse
Forfatter: Louise Nabe-Nielsen
Pris: 300 kroner
Sider: 220 
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Anmeldt af: Alice Buchhave Nørlem

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1085291
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ANMELDELSER

D A N N E L S E

Nyt, overskueligt forløb åbner muligheder for at arbejde med ekstreme holdninger på 
nettet. Vi tager afsæt i på overfladen uskyldige videoer, der rummer det ekstreme i mere 
eller mindre fordækt grad. 

○ ANMELDT AF:  JANUS NEUMANN

På sengen sidder en pige. Hun har fået nye snea-
kers af sin kæreste. Dem vil hun gerne vise frem. 
Kæresten er bare så omsorgsfuld, og ja, han har da 
slået hende, men det fortjente hun jo, for hun stal-
kede ham med sms’er. Så måtte han vise sin ma-
skulinitet og sætte hende på plads. Bare fordi hun 
er pige, har hun jo ikke betingelsesløst ret i alt.

Pigen på sengen er skuespiller, og holdninger-
ne er ikke hendes egne, men videoen er forklædt 
som en tilfældig unboxing-video, og heri gemmer 
sig det fordækte.

Med »Ekstremt demokratisk« har C:ntact 
skabt et materiale, man som lærer kan inddrage i 
mange fag. Det være sig dansk, kristendomskund-
skab, samfundsfag eller timeløse fag om it og etik.

Forløbets ni videoer er delt i kategorier-
ne »magt og modstand«, »køn og seksualitet« og 
»racisme og nationalisme«. 

Jeg har haft lejlighed til at prøve forløbet af i 
to 7.-klasser. Personligt havde jeg lidt svært ved 
at vænne mig til udtrykket i forløbet, og særligt 
havde jeg svært ved at vænne mig til inddragel-
sen af figurer fra tegnefilmuniverset »Gigis«, som 
jeg synes trækker fagligheden i den gale retning. 
Eleverne synes det modsatte. De synes, »Gigis«-
universet er sjovt, fordi det er så stereotypt, som 
det er.

Efter hver video følger nogle elevopgaver, hvor 
man i par eller i klassen skal diskutere videoernes 
indhold, og den del fungerer rigtig godt. Til sidst 
kan man se Gigis’ kommentarer, og det er netop 
pointen, at de ikke giver svarene, men holder 
spørgsmålene åbne.

Ideen er, at eleverne skal blive i stand til at 
gennemskue og forholde sig kritisk til ekstreme 
ytringer på nettet.

I det nye faghæfte fra samfundsfag kan man 
læse: »Elevernes ytringsfrihed i skolen skal foregå 
inden for rammerne af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati, som det fremgår af folkeskolelovens 
formålsparagraf. Det er læreren og skolens ansvar 
at sikre, at åndsfrihed og ligeværd respekteres, 
samtidig med at klassen kan være et åbent forum 
for forskellige holdninger«.

»Ekstremt demokratisk« giver netop mulighed 
for at fremme den åbne dialog, der ligger i denne 
formulering. Der er nemlig ingen lukkede svar. 
Finessen ligger i, at ikke alt, hvad personerne i 
videoerne siger, er ekstremt, de siger også ting, 
der fra forskellige perspektiver kan give mening. 
Det skal man sammen med eleverne gennemskue 
og dechifrere.

Eleverne i begge 7.-klasser var positive over 
for forløbet. Ved en hurtig evaluering gav de ud-
tryk for, at det var fedt at få lov til at sige, hvad 
man mente, at det var en ny måde at lære på, og 
at det ikke kun var pænt, men også »anderledes«. 
Det synes jeg er med til at blåstemple forløbet. 
Det er dem, der er modtagerne.

Til sidst skal det selvfølgelig med, at forløbet 
er gratis og derfor nemt at få adgang til. En an-
den stor fordel er, at man ikke behøver at bruge 
det hele på en gang. De enkelte videoer kan ses 
og bearbejdes på 15-20 minutter og kan derfor 
virke som triggere til samfundsfag, kristendoms-
kundskab eller digital dannelse.

Eleverne møder de digitale ytringer på nettet, 
og vi kan være med til at forberede dem og have 
antennerne ude, når de færdes digitalt. Desuden 
får man den mundtlige dimension i spil i den de-
mokratiske samtale, og lige præcis den samtale 
skal styrkes, når nettet til tider flyder over med 
ekstreme holdninger, der modarbejder den.

Prøv forløbet af med din udskolingsklasse. 
Ikke længere ned. Dertil er videoernes indhold for 
komplekst. 

Rå tone og holdninger på spidsen

Ekstremt demokratisk 

•  Gratis 
•  Forlag: C:ntact Integration 

og Uddannelse, Dansk 
Ungdoms Fællesråd

Ideen er, at eleverne skal blive i  
stand til at gennemskue og  

forholde sig kritisk til ekstreme  
ytringer på nettet.
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Stærke  
fællesskaber 
– også til din fordel

3 %  
PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem  

af DLF
Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   
	 Du	er	medlem	af	DLF	og	har	afsluttet	din	 

uddannelse. 
	 Du	samler	hele	din	privatøkonomi	hos	Lån	&	Spar	
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter	og	services,	som	din	økonomi	kredit
vurderes ud fra). 
	 Se	alle	vilkår	på	lsb.dk/medlemsvilkaar.	 
Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	 
9. maj 2019.
	 De	3	%	i	rente	er	på	de	første	50.000	kr.	 

på løn kontoen. Der er 0 % på resten.
	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men	evt.	ændringer	og	nye	realkreditlån,	 
skal	gå	gennem	Lån	&	Spar	og	Totalkredit.	

     

Som	medlem	af	DLF	kan	du	få	fordele	i	Lån	&	Spar	 
–	en	solid	bank	fra	1880.	Vi	er	nemlig	en	bank	for	
fællesskaber.	I	dag	ejet	af	DLF	–	og	mere	end	 
50	andre	organisationer.	

Få 3 % på lønkontoen – Danmarks højeste rente. 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	 
Som	bl.a.	3	%	i	rente	på	de	første	50.000	kr.	på	 
din	lønkonto.	Det	kan	ingen	andre	banker	matche.	

Læs mere og book møde på lsb.dk/dlf

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

DLF_191206_3%-Fordele-B_210x285.indd   1 27.11.2019   13.39
E000619-0033 p44-45_FS2219_Anmeldelse_Ekstra.indd   44 16/12/2019   09.38
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020
Nummer 1: Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 12
Nummer 2: Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 12
Nummer 3: Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

holstebro.dk  /        holstebrokommune  /        holstebro-kommune

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel.  
Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og  
udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

Kulturen til forskel

til Specialkompetence Holstebro –  
afd. Storå & afd. Nørreland med start  
1. februar 2020.

Lærer til Nørreland
Hverdagen for elever i afd. Nørreland er tilrettelagt med 
fagligt indhold i overensstemmelse med intentionerne 
i folkeskoleloven. Det vil sige fagdelte lektioner i kom- 
bination med arbejde med personlig og sociale kom- 
petencer og færdigheder – livsduelighed. Arbejdet med 
eleverne er organiseret i selvstyrende team med en 
høj grad af fælles opgaveløsning.

Lærer til Storå
Til vores udskolingsafdeling på afd. Storå mangler vi 
en lærer, der har mod på at indgå i en hverdag med 
vores udskolings elever. Fagligt skal vi have dækket 
drengeidræt, svømning, dansk, understøttende kom-
munikation. Flair for IT og digitale undervisnings- 
materialer vil være et stort plus.

Tværfagligt samarbejde
Vi forventer fleksibilitet og godt humør – og at du er 
indstillet på at arbejde tværfagligt, idet skolen rummer 
flere faggrupper som lærere, pædagoger, ergo- og fysio- 
terapeuter. Eksternt kan du forvente løbende sam-
arbejde med forældre, Familieafdelingen, PPR, UU, 
sundhedspleje, VISO, syns- og motorikkonsulenter og 
mange flere.

Læs mere – og søg stillingen på holstebro.dk inden 
den 6. januar 2020.

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

www.furesoe.dk/job

Solvangskolen i Farum mangler dig, som brænder for danskfaget og 
som har erfaring og kompetence til at løfte læsevejlederfunktionen i 
vores ungemiljø fra 1. marts.

Stillingen er en 2 i 1 stilling qua du dels vil blive en del af 8. årg. som 
dansklærer (og andre fag som du byder ind med) og dels blive en del 
af skolens ressourcecenter – Solsikken – som læsevejleder.

Du lykkes ikke alene - bare rolig - for du bliver en del af et funktionelt 
teamsamarbejde med vægt på såvel TEAM som SAMARBEJDE på 8. 
årgang, hvor du også bliver delt klasselærer.

Ansøgningsfristen er 15. januar kl. 12.00. 

Se hele stillingsopslaget på www.furesoe.dk/job

Vil du være vores nye læsevejleder?

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

 LÆRERSTILLINGER

Kulsbjerg Skole, 4773 Stensved

Skoleleder til Kulsbjerg Skole

§ Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2020

Kvik-nr. 77966624

Auraskolen, 6710 Esbjerg

Skoleleder til Auraskolen (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 02. jan. 2020

Kvik-nr. 77987210

Fløng Skole, 2640 Hedehusene

Ambitiøs, åben og vedholdende skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2020

Kvik-nr. 78021840

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, 6740 Bramming

Forstander

§ Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2020

Kvik-nr. 78021841

Odsherred Kommune, 4573 Højby

Afdelingsleder til Fårevejle Skole

§ Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2020

Kvik-nr. 78038930

EasyIQ A/S, 8660 Skanderborg

Support- og implementeringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2019

Kvik-nr. 77580570

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Lærer til de naturvidenskabelige fag

§ Ansøgningsfristen er den 21. dec. 2019

Kvik-nr. 77675983

Solvangskolen, 3520 Farum

Lærer til Solvangskolens basishold

§ Ansøgningsfristen er den 10. jan. 2020

Kvik-nr. 77675759

Københavns Skole & Idrætsakademi, 2100 København Ø

Uddannede matematik-, fysik- og dansklærere

§ Ansøgningsfristen er den 30. dec. 2019

Kvik-nr. 77984500

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 1220 København K

Fagligt stærk læringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2020

Kvik-nr. 78038928

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Naturvidenskabelig lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2019

Kvik-nr. 78021534
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 16. januar

Nær Rom udlejes denne 
skønne feriebolig
Pris fra 3500 kr-5500 kr 
for 6 personer. Beliggende 
i historisk og pittoresk 
bjergby. Med panorama-
udsigt.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Billig overnatning i Århus
Dejlige dobbeltværelser 
m. adgang til køkken, bad, 
toilet. 500 kr. pr. vær. pr 
nat. Ring for mere info.
Telefon: 20450188

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550€/uge. Se www.ca-
savila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

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

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

BAZAR

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AMLejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Naturfagslærer med fysik/kemi til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2020

Kvik-nr. 78094850

Holstebro Kommune, 7500 Holstebro

Lærere til Specialkompetence Holstebro

§ Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2020

Kvik-nr. 78095196

Solvangskolen, 3520 Farum

Læsevejleder til Solvangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2020

Kvik-nr. 78095199

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Mølleholmskolen søger lærer til gruppeordning

§ Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2020

Kvik-nr. 78112736

Sankt Annæ Skole, 2300 København S

Lærer med linjefag i dansk

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2020

Kvik-nr. 78112845

Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg

Tale-høre-konsulent til PPR i Silkeborg

§ Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2020

Kvik-nr. 77501541
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Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk
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Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 1  2. januar 7. januar 16. januar
Folkeskolen nr. 2  14. januar 21. januar 30. januar
Folkeskolen nr. 3  28. januar 4. februar 13. februar

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

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

136. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/om-folkesko-
len/abonnement/ 

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

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

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

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

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

Faglige netværk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for de faglige netværk:  
folkeskolen.dk/fag, 
jje@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 6

SÅDAN LANDEDE LÆRERNES NYE HOVEDSTYRELSE

LÆRERKOMMISSION:
LÆRERNE HAR KRAV 

PÅ RIMELIG  
FORBEREDELSESTID

L Æ S  S I D E  1 2

8
LÆRERE I SAMME 

FAMILIE  
– OG EN TIL PÅ VEJ

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  8

EN HELT  
NY HØJTID

På Tingbjerg Skole fejrer  
eleverne både jul og eid og 

deres helt egen højtid.

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  2 2   |   1 9 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 9
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Tegning: Craig Stephens

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

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET /163

Morgener med mørke i støvregn og søvnig
Lygter på cyklen og strammende Hövding
Hvisker godmorgen til blege kolleger
Kom nu med ferie, vi kan ikke mere.

Kaffe i koppen, lidt mælk, men den vælter
ud over mail fra en curlingforælder
Nærmeste leder, der klør sig i håret
Ingen i tvivl: Det er dén tid på året.

Ude i klassen er kaos brudt frem
Børn med forventning om bjælde og klang
Huer og vanter og nisser og råb
Fandens til larm, al den glæde og håb.

Unger, sid stille, og stik mig den bold
Sig mig engang, hvorfor er her så koldt?
Hvor var vi nået til – hvad skal der ske?
Nej, tror desværre, det kniber med sne. 

Disse decembre, de ligner hinanden
Fotokopierer sig selv som en anden 
Sætter sig fast i de vanlige zoner
Ligesom et ark, og så mangler der toner.

Nu er der brunkager endelig, der dufter
Lys er på vej under timetalslofter
Sidste sekund før det sviende slag
Runder vi groggy den korteste dag.

Så blev december alligevel en måned
Sku’ det gå op, var vi nødt til at låne
Nyd det, for lige om lidt er det snart
Glædelig jul – nu står ferien parat.

Gammeqarfi k er en by skole med ca. 400 elever og 48 lærere og arbejder i afdelingsdelt. 

Vi søger lærere, der kan undervise i fagene: engelsk, matemati k, fysik samt dansk.

Ansætt else pr. 1. februar 2020 eller eft er aft ale.

Oplysninger omkring sti llinger kan fås ved henvendelse ti l Ledende skoleinspektør 
Ajaaja Rosing på tlf. 00299 89 47 55.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside på htt p://gammeqarfi k.skoleporten.dk

Ansøgning sendes ti l: Gammeqarfi k Postboks 28, 3950 Aasiaat. 
Eller ti l e-mail hr@qeqertalik.gl

Ansætt else vil ske eft er overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniarti tsisut 
Meeqqat atuarfi anneersut Katt uffi  at, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemands-
sti lling, vil bevare rett en ti l denne ansætt elsesform.

Der sti lles bolig ti l rådighed, for hvilken der betales eft er de ti l enhver ti d gældende regler.

Løn- og ansætt elsesforhold, herunder ret ti l ti ltrædelsesrejser og bohavefl ytning, sker i
henhold ti l på de ti ltrædelsesti dspunkt gældende aft aler mellem Grønlands Landstyre og
Ilinniarti tsisut Meeqqat atuarfi aneersut Katt uffi  at, ImaK. 

Ansøgningsfristen er 10. januar 2020.

Kommune Qeqertalik Aasiaat Gammeqarfi k søger en lærer
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

FOKUS PÅ KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

M A S T E R  I  I N N O V A T I O N  O G 
K R E A T I V T  L Æ R I N G S D E S I G N

9940 9420 · efteruddannelse@aau.dk · www.evu.aau.dk

STUDIESTART
30.01.20

For dig med interesse for eksper-
imenterende undervisningsform-
er og kreative læringsmiljøer. 

Uddannelsen giver dig et forsk-
ningsbaseret og fagligt stærkt 
fundament til at inddrage 
sanserne og kunsten som 
igangsættende for innovation, 

kreativitet og entreprenørskab. 

Du får kompetencer til at designe 
kreative og innovative processer 
med inddragelse af eksperimen-
terende læringsformer med det 
formål at understøtte udviklingen 
af en innovativ kultur på din skole.

Læs mere om 
indhold, studieform mv.
www.krea.aau.dk

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign er en selvstændig specialisering under Master i Læreprocesser, Aalborg Universitet.

EFTERUDDANNELSE
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